Linköpings Brukshundklubb
Ekö Gård 2
585 97 LINKÖPING
Pg 46 23 21 – 1

Protokoll medlemsmöte Linköpings BK
Måndagen den 29 maj 2016 klockan 18:30 i klubbstugan
Namn
Johanna Boivie, ordförande
Ola Svärm, sekreterare
Kirsti Parborgs
Anna Björling
Ann Tallberg
Mats Johansson
Kurt Johansson
Anki Ring
Evelina Biveland
Åsa Lund Sundström
Lena Sjöberg
Leif Nilsson
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Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3.

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Anna Björling.

4.

Rapporter från styrelsen
Ordförande
Inget i stort har hänt sedan förra medlemsmötet.
Belöningssystemet är infört och vi hoppas nu att alla engagerade i klubben skall känna att deras insats
är lika mycket värd som någon annans.

Kassörkonsult
Genomgång av klubbens ekonomiska läge. Ett minusresultat i bruttovinsten just nu och klubben har
några stora utgiftsposter framöver. Det fattas fortfarande en del intäkter. Kostnader som inte ligger
utanför budget måste klubben ligga lågt med.

5.

Rapporter från sektorerna

Utbildningssektorn
Sektorn har ingen sammankallande. Svårt att bemanna kurser, då det fattas instruktörer. Vi ser att
det fattas en tillväxt av instruktörer för grundläggande kurser såsom valpkurser och vardagslydnad.

Tävlingssektorn
Förslag på tävlingsprogram 2018
Vår:
Appellklass spår
Lydnad, samtliga klasser
Spår lkl, hkl, ekl
Sök lkl, hkl, ekl
Lydnad startklass kvällstävling (eventuellt sommar eller tidig höst
Höst:
Spår lkl, hkl, ekl
Sök lkl, hkl, ekl
Lydnad, samtliga klasser
Appellklass spår
Datum är ännu inte satta då distriktet inte är klara med den övergripande planeringen ännu.
Sponsring från Royal Canin
Tyvärr har vi fått nej från Royal Canin med fodersponsring under vårens tävlingar pga att dom hade för
många sponsringsuppdrag. Vi har nu skickat in förfrågan om höstens tävlingar och hoppas på att det
ska gå bättre till dessa tävlingar.
Ingen lydnadscup i år då vi inte haft möjlighet att få ihop tillräckligt med folk för att driva igenom
detta. Men vi har anordnat ett träningstävling i lydnad nu i maj och förhoppningsvis kommer
ytterligare ett tillfälle till hösten.

Tjänstehundssektorn
Vilande.

Rasutvecklingssektorn
Ingen närvarande.

PR-sektorn
Hallen skall göras i ordning för att bli mer inbjudande. Provkollektion av kläder kommer i höst.

Stugsektorn
Altanbygget är på gång av frivilliga. Dränering av planer planeras till semestertider. LED armaturer
uppe.

Serveringssektorn
Serveringen har inte dragit in så mycket som väntat. Önskemål finns att klubben öppnar Swish.

Trivselsektorn
Ingen närvarande.

6.

Övriga frågor
Gräsklipparen verkar vara trasig. Stugsektorn kollar.

7.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutad.

Vid protokollet

______________________
Ola Svärm, sekreterare

________________________
Johanna Boivie, ordförande

______________________
Anna Björling, justerare

