Lomma brukshundklubb
Org. nr. 846003-0011

Protokoll
Styrelsemöte
Lomma 2016-01-12
Närvarande:
Anna-Kari Sahlqvist AS
Jan Andersson JA
Conny Borg CB
Karin Permskog KP
Ingrid Borg Vogel IB
Sten Henning SH
Lena Hodder LH

Lämnat förhinder:
Jeanette Dahlberg JD
Rose-Marie Palmgren RP
Sofia Ekberg (LHU) SE

Frånvarande:

§1
Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes av styrelsen.

§3
Val av
Protokolljusterare
Att justera dagens protokoll valdes CB.
Till sekreterare valdes JA

§4
Föregående
Mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från den 1/12 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.
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§5
Inkomna skrivelser
 Inbjudan från distriktet till en ”Brush up för utställningsansvariga”.
IB anmäld.
 Mail förfrågan angående synpunkter på arrangerandet av DM. TK
tar hand om detta.
 Skrivelse från Bruks och Lydnadsgruppen SBK (skickad till TK)
angående
o Vikten att klubbar har biträdande tävlingsledare med
tillräckliga kunskaper.
o Att det slarvas med tik och ID kontroller inför tävlingar och
prov.
 Meddelande från SKK disciplinnämnd angående medlemmar som
det beslutats disciplinära åtgärder om.
 Information och USB-minne angående utbildning av
räddningshundar. Sätts upp i klubbstugan.

§6
Utgående skrivelser
 Inget

§7
Budget för 2016.
LH hade som vanligt på utmärkt sätt förberett förslag till budget som vi
punkt för punkt gick igenom och korrigerade efter behov. Tyvärr har HUK
svårigheter att få tag i instruktörer till vårens kurser vilket kan påverka
intäktssidan. KP tillsammans med övriga i HUK ser över vad vi kan göra
för att förbättra situationen.
§8
Årsmöteshandlingar







AS skickar ut handlingarna när dom är klara.
TK har koll på alla priser som skall delas ut.
Inköp av blommor till avgående. Ansvarig för inköp beslutas på
nästa möte.
Diskussion kring hur priser för championat skall delas ut.
Beslut: Ett pris skall delas ut för varje kategori av championat.
T.ex. ett för brukschampionat, ett för lydnadschampionat, ett för
agility championat, ett för utställningschampionat et.c.
Ovanstående beslut skall offentliggöras på hemsidan. JA kontaktar
webbansvarig.
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§9
Övrigt


Förtäring på årsmötet. KP fixar maten i stil med tidigare år. Antalet
får vi in via anmälningar på vår FB sida eller styrelse mailen.

§10
Mötets avslutande
 Nästa styrelsemöte 2016-02-01. Mötet kommer då att handla om
att kolla allt inför årsmötet.
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Lomma som ovan.

Vid protokollet:

Jan Andersson
Sekreterare

Anna-Kari Sahlqvist
Ordförande

Conny Borg
Justerare

