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

Protokoll budgetmöte Linköpings Brukshundklubb
Måndagen 20 november 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
Utbildningssektorn
Helene Fogelberg, Tävlingssektorn
Tjänstehundsektorn
Helene Norin, PR/web-sektorn
Johanna Boivie, Stugsektorn
Åsa Lund Sundström, Serveringssektorn
Trivselsektorn
Renate Gullberg, RUS
Anneli Henriksson, Nose Work
Ida Cronebäck, Agility

1.

Närvarande
X
X
X
Anmält frånvaro
Anmält frånvaro
X
X
frånvarande
X
gm Lena Sjöberg
X
vakant
Anmält frånvaro
Se ovan
X
vakant
X
X
X

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3.

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Helena Nygård.

4.

Röstberättigade
Se närvarolistan ovan.

5.

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

Röstberättigad
X
X
X

X
X
X

6.

Rapporter från sektorerna
Inga rapporter från sektorerna då vi idag fokuserar på budgetarbetet, se punkt 8 nedan.

7.

Valberedningen
Ida rapporterar. Valberedningen har svårt att föreslå personer till de poster (ordförande och
sekreterare) i styrelsen som blir lediga nästa verksamhetsår.

8.

Kassören
Kirsti föredragande. Balans och resultatrapport samt utdrag huvudbok per den 2017-11-20 bifogas
(bilaga 1 och 2).

Budget 2018
De budgetförslag som inkommit föredrogs. En sammanställning presenterades av kassören. Förslagen
justerades under mötet.
Styrelsen beslutar att
fastslå justerad budget för 2018 enligt bilaga 3
Styrelsen beslutar att
RUS vilar under 2018
Styrelsen beslutar att
kassören Kirsti Parborg ska öppna ett nytt Plusgirokonto Företag och ansluta Swish Företag till det.
Kirsti Parborg 540423-xxxx, Johanna Boivie 681227-xxxx samt Anneli Henriksson 670225-xxxx skall ha
fullständiga behörigheter till kontot att både titta och utanordna samt behörighet till Swish Företag
Appen och Swish Företag Admin.

Belöningssystemet
Vi har haft ett möte om praktikaliteter (redovisning, redovisningsunderlag osv) under hösten. Med på
mötet var Johanna Boivie, Emma L-W, Anneli, Helene Norin, Lena Sjöberg, Erika Ahlqvist och jag. Det
resulterade i en del ändringar även på annat. I stora drag tyckte vi att följande saker ska ändras.
• Ett årligt uttag av belöningspoäng begränsas till ett belopp på 999 kr p.g.a. skatteskäl
• Begränsningen om hur många poäng som får sparas till nästa år tas bort. Vill man spara alla sina
poäng så får man det. Detta måste man dock meddela via en blankett som finns på hemsidan senast
30/11 annars får man ut sina poäng som presentkort. Dock är minsta belopp för presentkort 50 kr.
Poäng understigande motsvarigheten för presentkort på 50 kr sparas automatiskt till nästa år. Allt
detta för enklare administration.
• Man behöver inte ta ut alla sina belöningspoäng om man väljer att gå en belöningskurs. Detta för
att de flesta som utnyttjat sina poäng i år har inte gjort så. Har man väldigt många poäng och väljer
att ha en åhörarplats på en kurs som kostar 350 kr så är det klart surt om man behöver använda alla
poängen. Det innebär också att kostnaden för kursen är inte lika för alla om någon få gå kursen och
betala 350 kr och någon annan måste använda sina poäng som motsvarar kanske 600 kr.
Styrelsen beslutar att
godkänna föreslagna ändringar i belöningssystemet

9.

Ordförande
Inget att rapportera.

10. Sekreteraren
Inget att rapportera.

11. Rapporter
Inga rapporter.

12. Övriga frågor
Efter byte av logga hjälper SBK centralt lokalklubbarna att göra en logga med lokalklubbens namn i
det nya utförandet.
Styrelsen beslutar att
uppdra åt Anneli att beställa ny logga av SBK.
Kirsti rapporterar från ombudsmötet i Östgötadistriket. Mondiori kräver träningslicens. Norrköping
anordnar grönt kort i draghund. Stor efterfrågan på MH & MT men få som bedriver den
verksamheten (generationsskifte). Diverse instruktörsutbildningar på gång i distriket, mer information
kommer. 100årsjubleum, webtal den 30 maj kl 19.00 av ordförande på SBK. Distriktet ordnar en
föreläsning ”Tänk om hunden kunde prata” vilken streamas från symposiet i Norrköping.

13. Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte är måndagen den 15 januari 2018 kl 18.30.

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

______________________
Ola Svärm, sekreterare

________________________
Johanna Boivie, ordförande

Bilagor:

______________________
Helena Nygård, justerare

1) Balans och resultatrapport 2017-11-20
2) Huvudbok 2017-11-20
3) Budgetsammanställning justerad under mötet

