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

Protokoll styrelsemöte Linköpings BK
Torsdagen 5 april 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, suppl
Carina Högberg, suppl
Erika Ahlquist, Utbildningssektorn
Helene Fogelberg, Tävlingssektorn
Tjänstehundsektorn
Helene Norin, PR/web-sektorn
Johanna Boivie, Stugsektorn
Anneli Henriksson, Serveringssektorn
Emma Löfstedt Westrin, Trivselsektorn
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1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justeringsman
Ann-Christine Ring

4. Röstberättigade
Renate är idag röstberättigad suppelant p g a frånvaro av 2 ordinarie styrelsemedlemmar

5. Godkännande av föregående protokoll
ja

6. Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
Beslutades att Anki Ring och Lena Sjöberg får gå instruktörsutbildning med inriktning mot Rallylydnad.
Grundmodul + rallyinstruktörsutbildning.
Det har under en tid varit problem med kursanmälningar, som inte har kommit fram efter att anmälan gjorts
i formuläret på nätet. Ny programvara ska testas av Annelie Henriksson och utbildningssektorn.
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En ny Kurs i allmänlydnad ska arrangeras av Lena Sjöberg och Anki Brorson som kompensation för de
vars ansökningar försvunnit. Om dessa inte fyller alla platser öppnas kursen för alla
Beslut: Utbildning av instruktörer begränsas till en utbildning per person och år (utöver grundmodulen) i
normalfallet. Principen är att klubben ska ha fått tillbaka investeringen, och att instruktören hinner få
mer erfarenhet från att leda kurser. Vi tycker inte heller att instruktörerna bör dubbla kurser som
alternativ för att motivera flera utbildningar, eftersom vi inte vill att de bränner ut sig/allt engagemang
med allt för mycket kurser
Pga den nya dataskyddsförordningen GDPR ska vi föra in en kryssruta vid kursanmälan där personen
godkänner att vi får lagra informationen som vi behöver till studiefrämjandet. Även upplysa om att
information om att medlemsuppgifterna hanteras centralt av SBK.
Annelie Henriksson har anmält att hon vill bli avtalsinstruktör, styrelsen vill gärna bjuda in Annelie till ett
styrelsemöte för att delge styrelsen mer information.
Handikappanpassning av klubben? Ta upp en fråga på medlemsmöte om man kan söka bidrag via
kommunen eller ev. via allmänna arvsfonden att anpassa
Tävlingssektorn
Ingegärd Bauren sitter kvar som sammankallande tävlingssekreterare. Hon kan dock inte ta några tävlingar
på helgerna p g a sitt nya jobb.
Utkast för tävlingsprogrammet 2019 kommer vara liknande det för 2018, detta ska redovisas på
medlemsmötet.
Funderar på att införa plakett/pris för uppflyttningsresultat. förslag finns att kanske tillhandahålla dessa till
självkostnadspris.
Påminnelse om att inte använda våra tävlingsmarker till träning. Ska tas upp på medlemsmötet, samt
skickas ut över mailen
Nu avviker Helen Fogelberg,
Tjänstehundssektorn
RU-sektorn
PR-sektorn
Renate Hagelin ska påminna PR-sektorn om att ta med klubbkläder till medlemsmötet.
Stugsektorn
Dräneringen av B-plan och skogdelen av A-plan är klar, och belysning är på god väg.
SBK har funderingar på att anlägga MH-banor regionalt och arrangera MH-test centralt så förslaget är att
LBK avvaktar att fixa en egen bana. Ett annat alternativ är att hyra in sig på en annan klubb (t.ex. Mjölby)
och arrangera i Linköpings bks namn.
Ida Cronebäck anslöt till mötet.
Serveringssektorn
Trivselsektorn
En belöningskurs till våren bokad den 16 maj med Jessica Johansson från Game on Puppy.Inriktningen är
både lydnad och brukslydnad. 6 platser finns Information ska ut så snabbt som möjligt. Det är även
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dags att få ut information om höstens belöningskurser, en agilitykurs är bokad i november i LarsAhallen i Söderköping

7. Kassören
rapport bifogad

8. Ordförande
inget att rapportera

9. Sekreterare
inget att rapportera
10. VU
Högtryckstvätten är trasig, och VU har godkänt Inköp av ny högtryckstvätt

11.Rapporter
12.Övriga frågor
Medlemsmöte på söndag. Informationsmöte. Kolla möjligheter för att installera diskmaskin, som är ett
förslag från Serveringssektorn för de 100 000 kr som årsmötet beslutade om till extra
investeringar/satsningar under 2018
30e maj fira SBK 100år. Tårta ska serveras 19:30, tal som ska sändas från SBK central äger rum kl 19.55
Styrelsen vill att vi arrangerar något mer för dagen, åtminstone ses och träna innan något event på klubben.
Frågar på medlemsmötet om någon är intresserad av att arrangera. Agilitykurs pågår samtidigt
Investeringar:
Beslut att köpa in två stycken byxbenshållare. (Åsa Wrede beställer)
Beslut att ersätta trasig toalettstol (stugsektorn genomför)
Erika Ahlquist utgår

13.Nästa möte
24e maj 18:30

14.Mötets avslutande
Åsa avslutar mötet
Vid protokollet

________________________
Emma Löfstedt Westrin

________________________
Justerare: Ann-Christin Ring

______________________
Ordförande: Åsa Wrede
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