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

Dagordning styrelsemöte Linköpings BK
Torsdagen 11 oktober 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
Helena Zimdahl, PR/web-sektorn
Stugsektorn
Anneli Henriksson,
Serveringssektorn
Emma Löfstedt Westrin,
Trivselsektorn
RUS
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Mötets öppnande
Emma Löfstedt Westrin öppnar mötet

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordning godkänns

3.

Val av justeringsperson
Helena Nygård väljs som justeringsperson

4.

Röstberättigade
Se ovan

5.

Godkännande av föregående protokoll
Godkänns

6.

Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
Instruktörsmöte 25 oktober.
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Aktiva instruktörer får vid behov hålla privatlektioner. Inget vi marknadsför men för att fånga upp
deltagare som vi annars riskerar att tappa till andra klubbar om vi inte har kurser att erbjuda. Gäller
också medlemmar vars hundar inte i dagsläget fungerar på kurs. För att få hålla sådana privatlektioner
krävs att man håller minst en kurs i LBKs regi under samma år. Lektionerna hålls i samråd med
utbildningssektorn.
Sektorn ska ändra info om kurser. Bekräftelsemailen ska skickas ut i grupp till alla deltagare ett
bestämt datum. Ny info ska också in för prissättning. Priset ska stå inklusive medlemsavgift för att
tydliggöra det kravet.
Kassören behöver info om när en kurs är full så att hon kan kontrollera att alla betalt.
Tävlingssektorn
Inget att rapportera.
Tjänstehundssektorn
RU-sektorn
PR-sektorn
Hemsidan ska fixas till och bli mer aktuell. Kläderna är levererade. Helena Zimdahl kommer att vara
sammankallande nästa år.
Stugsektorn
I dagsläget finns ingen medlem i sektorn då Ola hoppat av. Åsa Lund Sundström arbetar med att hitta
ny sammankallande och nya medlemmar. Önskemål om fixardag för att klippa gräset kort för att
minska antalet ormar på klubben kom upp. Helena Zimdahl ansvarar för det.
Serveringssektorn
Åsa Lund Sundström kommer tillbaka till sektorn nästa år.
Trivselsektorn
Svårt att få anmälningar till kurs. Sektorn ska pröva intresseanmälan till nästa kurs för att se om det blir
bättre om medlemmarna själva får önska instruktörer.

7.

Kassören
Utbildningssektorn har tappat mycket i år. Vi behöver öka engagemanget på klubben. De pengar som
tagits ut för guldkant är: SM-tröjor, Speglar, stege. Kvar att ta ut: Balansbom, dator, belysning.
CirkleK-kortet finns på macken vid sjukhuset. Den som vill handla diesel framöver får handla var den
vill och lämna kvitto till Kirsti tills vidare då det i dagsläget inte finns någon kvar på klubben som står
på kortet.

8.

Ordförande

9.

Sekreterare

10. Rapporter
11. Övriga frågor
Arken zoo som huvudsponsor ligger i dagsläget nere på grund av sjukskrivning.
Anneli godkänns av styrelsen som avtalsinstruktör. Styrelsen ska skriva en rekommendation.
Hon ska hålla utbildning till Tävlingsledare inom Lydnad och Tävlingssekreterare inom Bruks och
Lydnad. Tävlingssektorn och utbildningssektorn föreslår deltagare. Diskussion ska föras med Anneli
om prissättning.
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Vi kan ta hit en instruktör för Rallysekreterare.
Den 11 maj kommer det att hållas en tävling i K9 biathlon som delvis kommer gå på vår mark. De får
låna våra marker, vår parkering och vi står för servering den dagen.
Lokal ska bokas till årsmötet den 16 februari.

12. Nästa möte
Budgetmöte 22 november. Underlag ska skickas till Ida Cronebäck, Kirsti Parborg och Åsa Wrede
senast 11 november.

13. Mötets avslutande
Mötet avslutas

Vid protokollet

______________________
Ida Cronebäck, sekreterare

________________________
Emma Löfstedt Westrin, vice ordförande

______________________
justeringsperson
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