Tjörns Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte
2019-04-18
§ 1.a Mötets öppnande
Närvarande: Carina Jonsson, Martina Svensson, Angelica Abrahamsson,
Camilla Berlin och Martin Bader
Anmält förhinder: Anna Sundalen, Suvi Olovsson, Jannicke Elfström
Inte med: Fred Larsson, Mikael Eriksson
18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen.
§ 2.a Val av mötessekreterare
Som mötessekreterare valdes Martin Bader.
§ 2.b Val av protokolljusterare
Som protokolljusterare valdes Angelica och Camilla.
§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4. Föregående mötets protokoll
Det blev inga frågor eller kommentarer gällande föregående mötets protokoll.
§ 5. Anmälan övriga frågor
Anna: Öppen träning ska diskuteras.
§ 6. Rapporter
a) Ekonomi:
Klubbens ekonomi ser bra ut: 221 687 kr. Deklaration har lämnats in.
Utgifter för kurs inom specialsök och årsavgiften för larmabonnemanget.
b) Tävlingssektor:
Tävling 27/4 med 6 i startklass och en i klass 1. Inköp av nya hinder och
apportblock (8 kantiga är lättare att kasta). Vi undersöker erbjudandet på
gibbon.se
c) HUS:
6 anmälda till valpkurs med Martin och Jannicke start 2 maj. 7 till
fortsättningskurs med Mikael. Som kursbok valdes Bäst var dag.
d) RUS:
MH 4 maj.
e) Tjänstehundssektorn:
Nytt ekipage från Tjörns BK.
f) Agility/ungdomssektorn:
Planering för helgen 17/18 maj pågår. Ev. inköp av koner. Banan är byggd.
g) Stugsektorn:
Arbetsdag kommer genomföras inom kort.

h) Köket:
Bra med listan på kylskåpet för att underlätta beställa saker som har tagit
slut.
§7

SBK Info
Den senaste utgåvan av SBK-info kan hittas här:
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/klubb/sbkinfo/sbk-info-2019/

§8

Medlemsmöte
Möjliga ämnen för medlemsmötet: Första hjälpen för hund?
Fästingar/huggormar/avmaskning? Angelica undersöker möjligheterna.
Medlemsmötet kommer hållas mot slutet av maj.

§9

Instruktörsutbildning specialsök
Carina och Anna börjar den 6 maj med utbildningen som kommer vara klar i
november.

§ 10

Gräsklippare
Beslutet togs att köpa robotgräsklippare? Robert ska undersöka och ta sköta
beställningen. Möjligheten för en handgräsklippare för agilityplanen redas ut.

§ 11

Inköp av hundrelaterade artiklar direkt från grossist
Carina skapade ett konto på gibbon.se
Vi kan göra en samlingsbeställning, alla ska gå in och meddela om något ska
beställas.

§ 12

Övriga frågor
Måndagsträningar: Vi ska köra igång med det 29/4. Vi skriver en lista med
organisatoriska detaljer (larm, fika, ämne, välkomna folk, ansvar…)

§ 13

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