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

Dagordning styrelsemöte Linköpings BK
Torsdagen 24 maj 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
RUS
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Vakant

Se ovan
Vakant

Mötets öppnande
Åsa öppnade mötet

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

3.

Val av justeringsman
Renate Hagelin valdes till justeringsperson

4.

Röstberättigade
Renate Hagelin är röstberättigad

5.

Godkännande av föregående protokoll
Kolla så att allt löste sig med underskrifter på föregående protokoll och se till att protokoll kommer in i
pärmen och ut på hemsidan.

6.

Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
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Planerar för hösten och har problem med att hitta instruktörer som vill hålla kurs.
Tävlingssektorn
Har problem att hålla budget pga inställda tävlingar. Agilitysidan kommer arrangera några extra inoff
och det kommer ev. ordnas en rallytävling i höst då utbudet är väldigt skralt.
Tjänstehundssektorn
RU-sektorn
PR-sektorn
Kläder kommer finnas för provning på jubileumsdagen. Titta vidare på skylt in mot parkeringen och
för prispallen.
Stugsektorn
Som läget är nu så pausar vi anpassningen av WC då det är en för stor kostnad.
Dräneringen är ett litet frågetecken hur toppskicket ska vara på grus-strängerna samt vem och hur det
ska lösas med den nya belysningen till B-planen.
Överlämning behöver styras upp då sammankallande ska flytta.
Anna Björling avvek.
Serveringssektorn
Trivselsektorn
En belöningskurs har genomförts i lydnad, i höst är en agilitykurs inbokad. Sektorn planerar kurser för
nästa år.

7.

Kassören
Vi ligger lite efter på budgeten.

8.

Ordförande
Stålvajer har spänts upp i skogen i cykelspåret information har delats vi facebook.

9.

Sekreterare
Vi får ofta mail till infomailen om kurser. Går det att förtydliga på hemsidan att dessa mail bäst
skickas direkt till utbildningssektorns mail så att det slipper skickas vidare dit av sekreterare? Det gör
också att medlemmarna oftare får svar snabbare.

10. Rapporter
Ang. GDPR lägger vi till en kryssruta i vårt anmälningsformulär samt en länk till SBK.

11. Övriga frågor
-

Vi beslutar att rekommendera Annelie Henriksson som avtalsinstruktör.
Investeringar för 100 000 kr
Beslut
Belysning på parkeringen
Dator

30000.6000.-
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Balansbom
Spegelplank
Bruksstege
-

20000.10000.10000.-

Uppmärksamma SM-deltagare med en tröja

12. Nästa möte
16 Augusti

13. Mötets avslutande
Vid protokollet

______________________
Emma Löfstedt Westrin

________________________
Åsa Wrede, ordförande

______________________
justeringsperson, Renate Hagelin
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