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

Dagordning styrelsemöte Linköpings BK
Torsdagen den 22 februari 2018 klockan 18:30 i klubbstugan
Namn
Åsa Wrede, ordf.
Ida Cronebäck, sekr
Kirsti Parborg, kassör
Emma Löfstedt Westrin, vice ordf.
Ann-Christin Ring, ledamot
Helena Nygård, ledamot
Anna Björling, ledamot
Renate Hagelin
Carina Högberg
Anneli Henriksson
Erika Ahlstedt

1.

Närvarande
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x

Röstberättigad
X
X
X
X
X
X
X
X

Mötets öppnande
Presentation av styrelsens medlemmar.

2.

Godkännande av dagordningen
Godkänd med förändring av punkt 7 till information om val av distriktsombud istället för val av
distriktsombud då dessa valdes redan på förra mötet.

3.

Val av justeringsman
Emma Löfstedt Westrin

4.

Röstberättigade
Se närvarolistan ovan

5.

Godkännande av föregående protokoll
Skjuts på till nästa möte.

6.

Val av sektorrepresentanter
Utbildningssektorn
Erika Ahlquist (sammankallande), Lena Sjöberg och Ann-Christin Brorsson
Tävlingssektorn
Helene Fogelberg (sammankallande), Leif Nilsson, Helena Nygård, Kurt Johansson, Ewa
Thorstensson
Tjänstehundssektorn - vilande
RU-sektorn - vilande
PR-sektorn
Helen Norin (sammankallande), Helena Zimdahl, Annika Grönlund, Anneli Henriksson
Stugsektorn
Johanna Boivie (sammankallande), Ola Svärm
Serveringssektorn
Anna Karlsson, Evelina Biveland, Anneli Henriksson. (ingen sammankallande klar i dagsläget)
Trivselsektorn
Emma Löfstedt Westrin (sammankallande), Renate Hagelin

7.

Information om val av distriktsombud och suppleanter
Åsa Wrede, Kirsti Parborg och Emma Löfstedt Westrin.
Supleanter: Anki Ring och Renate Hagelin.

8.

Fastställande av sammanträdesdatum för 2018, inklusive medlemsmöten
Styrelsemöten: 5 april, 24 maj, 16 augusti, 11 oktober och 24 januari
Medlemsmöten: 8 april och 14 oktober
Budgetmöte: 22 november
Årsmöte: 16 februari

9.

Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
Tävlingssektorn
De punkter som jag kommer på som aktuella för tävlingssektorn nu är:

-

-

-

Lydnadstävlingen 25 mars (samtliga klasser) har vi lite svårt att hitta tävlingsledare till
men Ewa Thorstensson jobbar på detta och behövs det tar vi hjälp av en TL från någon
annan klubb så jag räknar med att det löser sig.
Vi har ingen som tackat ja till att vara ansvarig tävlingssekreterare i år. Ingegerd Baurén
har hoppat av och valberedningen har inte lyckats få napp på någon ny. Det är ju en rätt
så kritisk funktion eftersom våra tävlingar nu rullar igång och någon behöver ha koll på
tävlingskontot och hantera dessa uppgifter.
Eftersom Ingegerd inte kunnat lämna över till någon har hon lite koll men kommer inte
att fortsätta. Jag håller på att undersöka det här lite närmare för att se på möjligheten
att fördela arbetet mellan flera eller hur vi ska lösa det hela.
Idéer tas tacksamt emot!
Vi ska ha ett första möte i sektorn inom kort och då ska vi se över så att vi får in aktuell
information till att uppdatera informationen om tävlingssektorn på vår hemsida.

Tjänstehundssektorn - vilande
RU-sektorn - vilande
PR-sektorn
All info som skickas ut från klubben ska in på hemsidan och den officiella fb-sidan innan den läggs ut
på andra kanaler.

Stugsektorn
förslag på årets städdagar, anpassat efter tävlingar som ni kan fundera lite över.
Våren:
7 eller 8 april kl. 09.00-14.00
Då är det städat och klart till årets första appell.
Hösten:
6 eller 7 oktober 09.00-14.00
13 eller 14 oktober 09.00-14.00
Sedvanligt grillande efteråt.
Kombinera med medlemsmöte även dessa gånger?
Se datum för medlemsmöten ovan. Medlemsmötet läggs först dessa dagar.
”Problemet” är att vi har en spårappell 20 oktober men det känns sent att ha städdag första helgen i
november då det finns risk att det hinner komma snö.
Hur känner ni inför att städa av det mesta innan tävlingen? Prispallen kan vi ju lämna kvar ute och bära
in direkt efter tävlingen.

Serveringssektorn
Påminner om att interndebitera vid kurser och dyligt. Förslag på att lägga på 100 kr per kurs
och att fika ingår i priset. Det ska diskuteras vidare men låter intressant.

Trivselsektorn
En agilitybelönngskurs är inbokad den 20-21 oktober i Lars-A hallen med Isabelle Orenius
Emanuelsson. Det planeras en i lydnad/bruks nu till våren. Förslag kom upp om att vi ska
kunna skriva in vilka grenar vi har intresse av i belöningssystemet för att trivselsektorn
lättare ska kunna kolla vilka kurser som är av värde att planera framöver. Information om
agilitykursen skickas ut via pr-sektorn. Sektorn undrar om de får planera in andra kurser för
externa instruktörer som inte är belöningskurser. Styrelsen önskar att det görs genom
utbildningssektorn men att det självklart är välkommet med förslag och dialog med
utbildningssektorn.

10.

Valberedningen

Ingen information

11.

Kassör

Diskussion om hur vi ska annonsera att sektorerna får skicka in ansökan med förslag på hur de 100 000
kr vi ska investera i under året. Styrelsen beslutade att sektorerna får ansöka om en summa med
motivering senast den sista mars. Ida C skriver information som skickas till medlemmarna via prsektorn.

12.

Ordförande

Ingen information

13.

Sekreterare

Styrelsen beslutar att vi ska avveckla diariet. Medlemmarna i styrelsen önskar att rubrikraden i mail
tydligt visar innehållet och att nya mail skapas för nytt innehåll. Ida bokar lokalen för våra
styrelsemöten.

14.

Rapporter

Distriktet har årsmöte den 11 mars. Kirsti, Emma och Anki går på det. Diskussioner om utbildning av
MH-funktionärer vore bra på detta möte.

15.

Övriga frågor

Kan vi lägga in i kalendern vilken plan som är bokad för kurser och liknande? Utbildningssektorn
kollar med instruktörerna och ser över möjligheten att lägga in det i kalendern.

16.

Nästa möte

5 april

17.

Mötets avslutande

Vid protokollet

___________________
Ida Cronebäck, sekreterare

______________________
Emma Löfstedt Westrin, justerare

