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Ekö Gård 2
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Tel 013-880 26
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Protokoll medlemsmöte Linköpings BK
Onsdagen den 5 oktober 2016 klockan 18:30 i klubbstugan
Namn
Johanna Boivie, ordförande
Ola Svärm, sekreterare
Ulrika Axelsson
Emma Löfstedt Westrin
Ann Tallberg
Mats Johansson
Kurt Johansson
Gunnar Feldt
Stefan Lindahl
Anita von Braun
Ida Cronebäck
Annelie Henriksson
Pia Bäckman
Åsa Lund Sundström
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Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3.

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Emma Löfstedt Westrin.

4.

Rapporter från styrelsen
Ordförande
Johanna Boivie föredragande. Det finns mycket aktuell information att läsa på SBKs hemsida. T.ex.
lansering av de nya reglerna som börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2017 för samtliga av
Brukshundklubbens sporter kommer att publiceras under september (sekr. not. dock är de idag ännu
inte publicerade). Under tiden finns det korta notiser om det som är nyheter i våra regelverk, förutom
mentalproven som är oförändrade.
Av de sju internationella mästerskap som svenska landslag inom Svenska Brukshundklubben ställt upp
i har det inte blivit mindre än 5 guld, 3 silver och 2 brons samt en rad valörer i lagtävlingarna. Om
hundsporten skulle jämställas med hästsporten i de olympiska spelen så skulle Sveriges medaljer vid
OS i Rio i år kunnat fördubblas och lite till.
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Mondioring kommer att bli officiell tävlingsgren i Sverige 2017.
Nu är det dags att söka till nästa års talangtrupp i lydnad. Uttagning till truppen sker en gång per år,
tolv ekipage kommer att tas ut i slutet av året. För att ansöka till uttagningen skickar du in en
presentation om dig själv och din hund samt två filmer till talangtruppens ledning. Sista dagen för
ansökan till 2017 års talangtrupp är den 14 november 2016.

Kassörkonsult
Gunnar Feldt föredragande. Genomgång av klubbens ekonomiska läge, bilaga 1 och 2.
Balansrapporten visar att vid september månads utgång var tillgångarna 562.093SEK vilket är en
förändring mot ingående balans med plus 107.776SEK. Resultatrapporten visar ett minusresultat mot
budgeterat på intäktsidan men ett stort plusresultat på kostnadssidan. Det är främst tävlingar bruks
och lydnad samt fastighetsunderhåll där den största differensen finns under kostnader. En anledning
till differensen i fastighetsunderhåll är att altanen inte har byggts.

5.

Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
Pia Bäckman föredragande. Se bilaga 3. Vi har haft sex sektormöten med mötesanteckningar.
Samtliga i sektorn är nya förutom Sven Komstadius som har tillhört sektorn i ett flertal år. Tre av
sektorns medlemmar kommer inte att fortsätta att vara verksamma kommande år.
Vi har följt föregående utbildningssektors plan över kurser i stort men även modifierat denna något.
Hittills har vi genomfört eller genomför 28 kurser och aktiviteter.
Sektorn har lämnat förslag till höjda kursavgifter till föregående styrelsemöte som led i att bland
annat genomföra aktiviteter för att inspirera och finansiera fler aktiva instruktörer i klubben.
Styrelsen valde att vänta med detta.
Linköpings brukshundklubb är i stort behov av aktiva instruktörer där främst valp-, unghunds- och
allmänlydnadskurser efterfrågas. Förslag och med styrkt referens på lämpliga kandidater emottages
av utbildningssektorn. Till kommande instruktörsutbildning kommer en uttalad motprestation krävas
av de nyutexaminerade instruktörerna. Detta i form av att genomföra ett antal kurser i klubbens regi.
För att lyckas i satsningen är kommunikation och transparens ledord.
Sektorn planerar även aktiviter för ”våra” instruktörer. Först två kvällar med Maria Brandel i april och
augusti.
Det skall även vara en tvådagarsövning med Maria Brandel och Siv Svendsen i september på dagtid
som är öppen för alla. Den ansvarar styrelsen för genom Ulrika Axelsson. Mer information om detta
kommer.
Planering av kommande verksamhetsår är på gång.

Tävlingssektorn
Åsa Lund Sundström föredragande. Tävlingssäsongen går mot sitt slut, en tävling återstår, bruks
appell den 15/10. Säsongen har varit bra med ett väl avvägt antal tävlingar. Det har även arrangerats
Östgötamästerskap i Agility tillsammans med Linköpings Hundungdom.

Tjänstehundssektorn
Ingen närvarande. Inget att rapportera.

Rasutvecklingssektorn
Ingen närvarande. Johanna Boivie föredragande. Som en del i arbetet med att starta upp
Rasutvecklingssektorn i Linköpings brukshundsklubb vill vi inventera vilka olika mentalfunktionärer
som finns i klubben. Med mentalfunktionär avser vi figuranter till MH och MT, testledare till MH och
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MT, beskrivare till MH och MT. Ett epostmeddelande har gått ut till våra medlemmar med uppmaning
att höra av sig till Renate.

PR-sektorn
Ida Cronebäck fördragande. Arbete pågår med uppdateringar av hemsidorna. Ola fixar en sida med
foto och presentation av tävlingsekipage. Medlemmarna ombedes att skicka in fotografier och
information om respektive ekipage till denna sida.

Stugsektorn
Johanna Boivie föredragande. Städdag inplanerad till 22 oktober, kl 10-13, med efterföljande grillning.
Under denna dag skall bl.a. grindar upp vid de öppningar i stängslet som leder ut till närliggande
områden. Altanbygget försenas och kan inte påbörjas förrän i vår. Beslut om dränering av B-plan
dröjer från Länsstyrelsen.

Serveringssektorn
Annelie Henriksson föredragande. Det har sålts för något mindre än förra året men det har ändå gått
förhållandesvis bra. Införandet av Swish har fallit väl ut.

Trivselsektorn
Ingen närvarande. Johanna Boivie föredragande. Sektorns har meddelat att tidpunkten för 70årsfesten är den 5 november med anmälan senast den 15 oktober. Inbjudan med anmälan går ut till
medlemmarna via mejl.

6.

Övriga frågor
Stadgeändring
På årsmötet diskuterades en ändring i stadgarna där ordet ”tidning” tas bort med motivering att
klubben använder sig numera uteslutande av digitala medier för att nå ut till våra medlemmar.
Årsmötet har redan beslutat för en ändring men det krävs två beslut.
Frågan som ställs till medlemsmötet är om ordet ”tidning” kan tas bort till förmån för de digitala
medier som används, hemsida, Facebook samt mejl.
Medlemsmötet beslutar att
ändra stadgarna i enlighet med förslaget.
För att detta skall vara giltigt skall det även godkännas av SBK.

Belgarklubbens uppfödarkonferens 22 oktober
Då det är ganska få anmälda (7st från hela Sverige) vill man nå ut till fler intresserade. Konferensen
skall bl.a. behandla mentaltester och dess historik. Det kommer också att pratas om epilepsi som är
ett ökat problem inom rasen. Kostnad 300kr (lunch och fika ingår) för icke medlemmar och kommer
att hållas i Studiefrämjandets lokaler.
Denna information läggs ut på Facebook.

Arbete inför nästa år
En påminnelse går ut via mejl till sektorerna att arbetet med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
samt budget skall påbörjas och lämnas in i god tid innan budgetmötet tisdagen den 15 november.

Tävlingskalendern
Inför nästa år är vissa brukstävlingar borttagna på våren till förmån för ett Belgarmästerskap. Flera
medlemmar i tävlingssektorn vet inte om att detta beslutats. Frågeställaren önskar att klubbens egna
tävlingar ställs före andra. Det påstods på mötet att någon ”hört” att styrelsen tagit detta beslut åt
tävlingssektorn. Styrelsen tillbakavisar med bestämdhet detta och ställer sig frågande till påståendet.
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På styrelsemötet den 6 april behandlades en förfrågan som inkommit om klubben ville anordna
Rottweiler-SM 2017. Svenska Rottweilerklubben skulle stå för alla kostnader och klubben skulle få alla
intäkter. Styrelsen ställde sig positiv till detta och uppdrog åt tävlingssektorn att lägga fram ett förslag
på hur detta skulle kunna realiseras. På efterföljande styrelsemöte meddelade Tävlingssektorn att
man tackat nej till detta erbjudande till förmån för ett Belgarmästerskap. Huruvida egna tävlingar har
bortprioriterats kan inte avgöras på medlemsmötet eftersom inget underlag finns att tillgå då
sammankallande ej är närvarande. Detta får diskuteras vidare under verksamhetsplaneringen för
nästa år.

Plats för årsmötet
Johanna Boivie föreslår att årsmötet hålls i Stångåstadens lokal på plan 17 i Tornet.
Medlemsmötet beslutar att
årsmötet hålls i Stångåstadens lokal i enlighet med förslaget

7.

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

______________________
Ola Svärm, sekreterare

________________________
Johanna Boivie, ordförande

______________________
Emma Löfstedt Westrin, justerare

Bilagor
1. Huvudbok
2. Balans och resultatrapport
3. Rapport från utbildningssektorn
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