HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 180313
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Kerstin Lundquist, Anne Ljung, Annette
Kristensson och Joakim Kjellgren fr.o.m §27.
Anmält förhinder: Per Krabbe och Claes Svensson
§15

Mötets öppnande
Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§16

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§17

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§18

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§19

Kommunen
Inget nytt.

§20

Inkomna skrivelser
SBK Skånedistriktet: Inbjudan till årsmöte 21/3.
Kerstin och Anne åker dit.

§21

Avsända skrivelser
Rapport om 2017 års verksamhet skickat till SBK den 26/1.

§22

Rapport kassör
Kassa 2.117:-, Bank 280.338:-, Tävling 12.539:-, Hallkontot 357.484:Totalt: 652.478:-

§23

Rapport RUK
Inget att rapportera.

§24

Rapport HUK
Samtliga kurser kommer att starta i början och mitten av april. Klart med
instruktörer till alla kurserna.
Beslutades att all utbildning av tävlingsfunktionärer ska ske via tävlingssektorn.
Beslutades att som instruktör har man möjlighet att ta ut "ersättning"
á 500 kr/per kurs eller gå en kurs gratis.

§25

Rapport tävlingskommittén
Haft möte den 20 februari. Joakim skulle beställa namnskyltar till
klubbmästarna 2017. Genomgång av funktionärslistan. Rapporttävlingen
1 april är färdigplanerad. Inte några större inköpsbehov 2018.
Planerade möten 13/3, 10/4, 15/5, 17/7.

Kommittén saknar representant från agilitygruppen.
Vi ska tillfråga Camilla Karlsson om hon kan tänka sig det.
§26

Rapport tjänstehund
Ingen tjänstehundsutbildning är planerad i klubbarna häromkring.

§27

Rapport kök/servering
F.n ingen som sköter köket vilket är ett stort bekymmer. Annette kollar ang.
försäljning av kakor.

§28

Rapport stuga/tomt
Lampan på grusplanen lyser var morgon. Be Ubbe kolla om han kan se om det
är något fel på timern. Tapetserat och målat i styrelserummet. Saknas
fortfarande en dörr. Bestämdes att vi ska städa styrelserummet
den 24/3 kl. 9.30.

§29

Uthyrning
Malin Persson ska låna lektionssalen ett par timmar den 25/3, 31/3 och 8/4.
Malin håller på med ett projektarbete.

§30

Beslut/uppföljning
Speglar till planen är inköpta. Ska sättas upp den 24/3.

§31

Hemsidan
Uppdatering sker hela tiden.

§32

Verksamhetsplan
Beslutades att ändra medlemsmötet från den 12/4 till den 3/5.

§33

Hallen
Planerat möte med Torscand, Affe Karlström (Sölvesborgs BK) och Tomas
Haraldsson blev inställt. Nytt möte planeras.

§34

Övriga frågor
Marie informerade från möte med polisen ang. "Vaksam". Marie och Ubbe
var på informationen. Ingenting helt klart ännu.

§35

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 19 april.

§36

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

