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585 97 LINKÖPING
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Protokoll styrelsemöte Linköpings BK
Måndagen 12 juni 2017 klockan 18:30 i klubbstugan
Namn
Johanna Boivie ordf.
Ola Svärm, sekr.
Kirsti Parborg, kassör
Emma Löfstedt Westrin, vice ordf.
Emma Kleinas, ledamot
Helena Nygård, ledamot
Anna Björling, ledamot
Ann-Christin Ring, suppl
Beatrice Jacobsson, suppl
Pia Bäckman, Utbildningssektorn
Helene Fogelberg, Tävlingssektorn
Tjänstehundsektorn
Helene Norin, PR/web-sektorn
Johanna Boivie, Stugsektorn
Åsa Lund Sundström,
Serveringssektorn
Trivselsektorn
Renate Gullberg, RUS

1.

Närvarande
Anmält frånvaro
X
X
Anmält frånvaro
X
X
Anmält frånvaro
X
Anmält frånvaro
gm Lena Sjöberg

Röstberättigad
X
X
X
X
X

vakant

X
vakant
X

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3.

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Helena Nygård.

4.

Röstberättigade
Styrelsens fem ledamöter är röstberättigade och suppleanter i någon av ordinarie ledamots frånvaro.
Se närvarolistan ovan för röstberättigade på mötet.

5.

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

6.

Rapporter från sektorerna
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Utbildningssektorn
Ann-Kristin Brorson föredragande.
Pia Bäckman, Anita von Braun och Therese Ringsgård har hållt allmänlydnadskurs i vår.
Sektorn har tillsammans med kassören gjort en revision i budgeten. Av olika anledningar kommer
sektorn inte att nå upp till de ursprungliga budgeterade intäkterna. Anledningen är att det inte
kommer att ges det antal valpkurser, kortkurser och organiserade träningsgrupper som planerades.
Föreläsning 2 med Maria Brandel kommer inte att vara gratis. Belöningssystemet kan användas till
denna kurs, kostnad för enskild medlem är inte bestämt men förslagsvis är 200kr för medlemmar och
300kr för icke medlemmar en rimlig kostnad.
NoseWork kurs planeras till kursen av Anneli Henriksson och Pia Bäckman, kostnad runt 1500kr
(inkluderar ett startpaket).
Det har även inkommit en förfrågan från Studiefrämjandet om föreningssamverkan runt kurs i
vardagslydnad (gå i koppel, inkallning, hundmöten etc.). Styrelsen ger sektorn i uppdrag att titta hur
klubben rent praktiskt kan hjälpa till.
Tävlingssektorn
Inget att rapportera.
Tjänstehundssektorn
Inget att rapportera.
RU-sektorn
Renate Gullberg föredragande.
Idéer att återinföra en MH och en BPH bana finns. Styrelsen ställer sig positiv till detta och uppdrar till
sektorn att ge förslag på hur det skulle realiseras (kontroller, plats, kostnad etc.).
PR-sektorn
Inget att rapportera.
Stugsektorn
Emma föredragande. Altanen är snart färdigbyggd. Panelen på en del av fasaden är riktigt dålig.
Önskemål finns att byta ut denna samt att sätta dörren som varit avstängd under altanbygget.
Styrelsen bedömmer att kostnaden för panel (21x145) är ringa.
Styrelsen beslutar att
ge stugsektorn i uppdrag att införskaffa det materiel som behövs till fasaden. (Ribbpanel undantaget
som skall finnas.)
ge styrelsen i uppdrag att sätta igen dörren, om det går, till en rimlig kostnad.
Serveringssektorn
Åsa Lund Sundström föredragande.
Sista tävlingen i morgon, det har gått lite bättre med försäljningen på senaste tiden.
Trivselsektorn
Inget att rapportera.

7.

Kassören
Kirsti föredragande.
Resultat och balansräkning t.o.m. dagens datum visar att budgeten inte kommer att hållas .
Intäkterna till dags dato är inte vad de borde, framför allt posten egna kurser är mycket låg. Styrelsen
bör vara något restriktiv den närmsta tiden för utgifter som inte är budgeterade. Utbildningssektorn
har reviderat sin budget vilket gör att nettoresultet blir ca 30.000kr lägre.
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Pengar har inte kommit in från rasklubben. Fasta telefonen avslutad. 4 st försäkringar: byggnader,
lösöre m rättsförsäkring, gräskrippare och traktor.

8.

Ordförande
Johanna föredragande.
Inget att rapportera.

9.

Sekreterare
Ola föredragande.
Beslut tagna per capsulam mellan 2017-01-01 – 2017-03-20 bifogas.
Intyg och utbildningsavtal har utformats och är på remiss.
Riktlinjer för användning av gemensamma resurser på LBK diskuterades.
Riktlinjer för LBK avseende uthyrning av LBK:s gemensamma ytor diskuterades.

10. Rapporter
Inga rapporter.

11. Övriga frågor
Kurs med Maria Brandell och Siv den 27-28/9 (on-to). Anki 16 deltagare, först och främst på klubben i
andra hand på Anicura.
Styrelsen beslutar att
ge Anki och Ulrika i uppdrag att arbeta för att ta hålla kursen. Brytdatum är den 27 juli. Om inte
tillräckligt med anmälda finns så att budgeten hålls avbokas kursen.

12. Nästa möte
Nästa möte är inplanerat den 30 augusti kl 18:30

13. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

______________________
Ola Svärm, sekreterare

________________________
Emma Kleinas, ordförande

Bilagor:

______________________
Helena Nygård, justerare

Resultat och balansrapport t.o.m. 2017-06-12
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