Tjörns Brukshundklubb
Protokoll
2018-03-06
§ 1.a Mötets öppnande
Närvarande: Carina Jonsson, Anna Sundalen, Sandra Johansson, Suvi
Olovsson, Mikael Eriksson, Angelica Abrahamsson och Martin Bader
Anmält förhinder: Martina Svensson. Frånvarande: Johanna Pettersson
Bergstrand
18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen.
§ 1.b Val av justeringsman
Som justeringsman valdes Carina Jonsson och Anna Sundalen.
§ 2. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor
Dagordningen godkändes.
Övriga frågor: Några frågor anmäldes och kommer beskrivas i § 10.

§ 3. Firmatecknare
Beslut: Firmatecknare för klubben 2018 är Angelica Abrahamsson och Carina
Jonsson var för sig.

§ 4. Dispositionsrätt konton
Beslut: att Angelica Abrahamsson för disponera klubbens konton (Tjörns
sparbank och Bankgirot). Anna Sundalen har möjligheten att se (men inte
utföra) transaktioner med hjälp av bankdosa.
§ 5. Funktionärer, arbetsfördelning styrelsen
Beslut att utse följande som sammankallande i sektorer och kommitéer. Se
även bilaga ”Arbetsfördelning TJBKs styrelse 2018”:
RUS: Anna Sundalen
HUS: Suvi Olovsson (sammankallande) och Sandra Johansson
Brukssektorn: Carina Jonsson
Stugsektorn: Mikael Eriksson
Tävlingssektorn: Martina Svensson
Köket/caféet: Annika Eriksson
Tjänstehund: Mikael Eriksson
Rally: Johanna Pettersson Bergstrand
Agility: vilande
Hemsida: Katarina Bader

Beslut:
• De som inte är i styrelsen eller inte kan komma till styrelsemöten
rapporterar till en deltagande styrelsemedlem.
• Tävlingar rapporteras till tävlingsansvarig

§ 6. Distriktsombud
Eva Liljekvist valdes vid årsmötet.
§ 7. Utse arbetsutskott
Beslut att utse följande till AU: Ordförande, vice ordförande, kassör och
sekreterare.
§ 8. Gräsklippning
Det kommer att skickas ut en förfrågan till alla medlemmar i klubben för att se
vilka som ställer upp med gräsklippning. Efter det kommer ett schema att
läggas upp.
Ängarna: Vid behov för klippning av ängarna kommer tjänsten köpas in.
§ 9. Nästa styrelsemöte
2018-04-09 kl. 18:30
§ 10. Övriga frågor
a) Hyra anläggningen: Frågan ställdes angående priser för uthyrning av
klubbens anläggningar. Beslut: 500:- kr per dygn, helg 1000:- kr (räknas som
två dygn, fredag kväll tills söndag kväll). Tillgång till toalett och kök ingår.
b) Avtackning Annika Eriksson: Beslut: en blombukett ska överlämnas som
tack för aktivt arbete i styrelsen i många år.
c) El: Vi har återkommande problem med elen. Följande saker borde åtgärdas:
Belysning appellplan (byta kvicksilver mot bättre alternativ av miljöskäl),
värme i gröna stugan (ev luftvärmepump som vi har i vita stugan). Beslut:
Mikael Eriksson beställer en offert från Rylander El, efter det tas vidare beslut.
Ett infoblad ska tas fram där alla medlemmar blir informerade kring
användandet av belysning och värme/element. Infobladet kommer även
publiceras på klubbens hemsida. Ansökan om bidrag gällande byte av
ljuskällor lämnas in till kommunen (miljösatsning).
d) Aktiviteter på klubben: Olika former av aktiviteter diskuterades: Externa
föreläsare, temakvällar, friskvård/massage för hund, veterinären informerar om
t.ex. avmaskning osv, öppen träning med ansvarig på plats, användning av
annan lokal (t.ex. Myggenäs tennisstuga, kommunlokal) som är lättare att nå i
central ort. Kursinstruktörer bjuder in sektorsansvariga till valp- och
fortsättningskurser för att berätta mer om de olika sektorerna. Målet är att
bibehålla intresset för klubben efter avslutad kurs.
e) Tjänstehundsektorn: Önskar mer uppmerksamhet genom egen anslagstavla i
stugan, inlägg på hemsidan eller facebookgruppen. I allmänhet kommer
anslagstavlorna ändras/uppdateras.

§ 11. Mötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades.
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