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

Protokoll styrelsemöte Linköpings BK
Torsdagen 16 augusti 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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Mötets öppnande
Ordförande Åsa Wrede öppnar mötet

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

3.

Val av justeringsman
Emma Löfstedt Westrin

4.

Röstberättigade
Se ovan

5.

Godkännande av föregående protokoll
Godkänns

6.

Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
Emma Kleinas godkänns att gå A2 (agilityinstruktörsutbildning) i höst.
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Kursutvärderingarna används av utbildningssektorn så länge inget sticker ut. Om något större missnöje
eller liknande framkommer bör styrelsen meddelas.
Färre kurser i år på grund av svårigheter att hitta instruktörer som vill hålla kurs.
Tävlingssektorn
Tävlingsplanering för 2019 inom bruks och lydnad är godkänd av distriktet.
Ny startpistol får köpas in då den andra gått sönder.
Bättre kontakt mellan sektorerna efterfrågas för att till exempel underlätta serveringen på tävlingar.
Agilitygruppen annordnar Östgötamästerskapen i LarsA-hallen den 11 november i år.
Lise-Lotte Halldén från Arken Zoo var på mötet och vi diskuterade sponsoravtal. De planerar att bli
våra huvudsponsorer vilket skulle innebära utbyte av tjänster och produkter. Styrelsen och de
sektorer som var på plats ansåg att vi har möjlighet att ställa upp på aktivitetsdagar och visa olika
grenar i utbyte mot priser på tävling.
Förslag kom angående att ordna en Prova på-dag för våra och Arken zoos medlemmar där vi visar
våra olika grenar och Arken kan vara på plats och sälja varor och visa upp sig som vår sponsor.
Arken ska skriva ett förslag på avtal med en planering vad vi förväntas göra i utbyte som vi kan titta
på nästa möte i oktober.
Tjänstehundssektorn
Vakant
RU-sektorn
Vakant
PR-sektorn
Ingen information
Stugsektorn
Toaletterna behöver repareras snarast. Det kan beställas på Bauhaus inklusive installation. Detsamma
gäller nya element. Kirsti pratar med Lennart som får göra denna beställning.
Stolpen med belysning behöver komma upp på B-planen. Ida tar reda på vad nästa steg är för dessa och
grussträngarna på B-planen.
Kirsti hör av sig till CirkleK för att kolla vilka som får köpa diesel hos dem till gräsklipparen. Troligen
behöver fler ha den möjligheten och vi behöver ta reda på vilka som kan vilja ta på sig detta uppdrag.
Det finns pengar till belysning på parkeringen men arbetet behöver göras av någon.
Serveringssektorn
Inget att rapportera.
Trivselsektorn
Anmälan till belöningskursen i agility i oktober är nu öppen.

7.

Kassören
Resultatet ser bra ut men det är dels för att det inte utförs så mycket saker och därmed inte blir några
större utgifter.

8.

Ordförande
Inget att rapportera

9.

Sekreterare
Inget att rapportera

10. Rapporter
11. Övriga frågor
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Förslag kom upp om att se över användning av våra planer. Beslut togs om att föra den diskussionen på
ett medlemsmöte.
Önskemål om en skylt på parkeringen när tävling pågår och gärna även info dagen innan på facebook
så att man kan välja att ändra sina träningsplaner innan man kommit ut till klubben.
Flagga/skylt vid infarten till parkeringen att sätta upp när skott pågår. Helena Nygård ordnar en sådan.
Önskemål från medlemmar om att tävlingar inte nödvändigtvis behöver hållas så nära publik och väg
då det blir väldigt mycket störning nära inpå. A-planen är stor och det borde gå att flytta in en liten bit,
i alla fall i de lägre klasserna. Gäller lydnad/brukslydnad.
Den 23/8 kommer en brännbollsmatch pågå på C-planen. Det är godkänt av styrelsen.

12. Nästa möte
11 oktober

13. Mötets avslutande
Mötet avslutas

Vid protokollet

______________________
Ida Cronebäck, sekreterare

________________________
Åsa Wrede, ordförande

______________________
justeringsperson, Emma Löfstedt Westrin
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