Tjörns Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte
2019-08-06
§ 1.a Mötets öppnande
Närvarande: Carina Jonsson, Fred Larsson, Camilla Berlin, Angelica
Abrahamsson, Suvi Olovsson, Jannicke Elfström, Anna Sundalen, Martina
Svensson och Martin Bader
Anmält förhinder: 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 Camilla och Suvi.
§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4. Föregående mötets protokoll
Det blev inga frågor eller kommentarer gällande föregående mötets protokoll.
§ 5. Anmälan övriga frågor
Det finns inga anmälda frågor.
§ 6. Rapporter
a) Ekonomi:
Klubbens ekonomi ser bra ut: 166 712 kr. Senaste utgifterna är material till
stugan och inköp på Gibbon. På intäktssidan har vi inbetalningar för
specialsökhelgen.
b) Tävlingssektor:
En lydnadstävling i september, 1 anmäld i varje klass hittills.
Brukstävlingar 21/9: Kontakt och planering med spårläggare pågår,
följande sponsorer är ordnade: Almö livs, Moltaz design, Wayback
fotografi, Uddevalla hundhälsa, Gårdklippet. Göra reklam för tävling med
info. om sponsorer. Sponsorerna ska även läggas på hemsidan.
c) HUS:
Vecka 35 startar en ny valpkurs med Jannicke och Julia, hittills är det 6
anmälda. Angelica och Therese kommer starta en ny valpkurs i september.
V38 planeras en fortsättningskurs med Martin N. Martina kommer hålla en
lydnadskurs / leda lydnadsgruppen. Det ska finnas vissa krav för
deltagandet, t.ex. vara medlem i TJBK, redan ha tävlat i startklass osv.
Framöver kommer det arrangeras två specialsökkurser.
Allmänt: Vi måste bli bättre på att meddela aktiviteter på hemsidan/FB för

d)
e)

f)

g)

h)

§7

att öka deltagandet. Torsdagsträningar kommer att tas upp igen, vi behöver
ha någon som öppnar. Krav: medlemskap i TJBK. Nya affischer för
ordningsregler för att öka/förnya uppmärksamheten.
RUS:
MH i Q3/Q4, datum är ännu inte spikat. Nya figuranter sökes.
Tjänstehundssektorn:
Ifall det finns tillräckligt många anmälda för patrullhundsutbildningen
finns det möjlighet att köra kursen på hemmaklubben.
Agility/ungdomssektorn:
Ingen träning har genomförts än. I den nuvarande valpkursen finns det 3
potentiella deltagare. Målet är att få upp en träningsgrupp på söndagar.
Stugsektorn:
Sommaruppehåll. Arbetsdag i höst planerad. Saker att göra: Sätta upp
speglar innan hösten. Boka möte för ”elgänget”. Hur är skicket på
avloppstankar? Bra att kolla upp det. Vinterförvaring för gräsklipparen ska
ordnas. Gräva/dränera vid avståndsleken.
Köket:
Se 8).

Stölder
Strömmen gick kl. 4 på natten pga. att någon klippte av utebelysningen. Som
en följd var inte frysen igång och mycket mat blev dåligt. Lamporna är borta
(utomhusbelysning), nyckelskåpet, även brukshindret är borta. Inga beslut
tagna ännu, vi väntar med nya lampor till hösten.
Det finns även spår av möss inne i stugan.

§8

Inköp Matsmart
Fråga: Ska vi fortsätta med beställningar? Styrelsen tycker att det är en bra idé
att fortsätta med att handla från Matsmart.

§9

Extra möte ang. sektorsansvar, styrelseposter, valberedning
Uppföljning på de dokument som vi tog fram i början av året behövs. Carina
kommer fråga om råd hur vi ska göra med valberedningen. Annas förslag på
hur vi kan fortsätta med arbetet och valberedningen:
1.
2.

3.

4.
5.

Till nästa styrelsemöte läser alla igenom de arbets- och
rollbeskrivningar som hittills tagits fram.
Var och en funderar igenom innehållet och lämnar
kommentarer/förslag på sådant som skulle kunna förbättras eller
ändras.
Var och en funderar samtidigt igenom om man har tid, möjlighet och
lust för att driva arbetet i styrelsen enligt arbets- och
rollbeskrivningarna.
Nästa styrelsemöte avsätts tid för att diskutera klubbens
sektorer/ansvar och roller. Vad fungerar, vad behöver förbättras etc.
Utkomsten av mötet är att:

6.

7.

8.

§ 10

- Sätta en grund för verksamhetsplanen 2019 samt att nuvarande
styrelsemedlemmar ger ett besked kring sitt fortsatta engagemang
i styrelsen under 2020.
- Sammanfatta en beskrivning av vilket behov som vi söker som
tillskott till styrelsen 2020.
Denna information läggs med i nästa månadsbrev så att
medlemmarna får en klar bild av vilket behov som finns, med en
uppmaning att kontakta styrelsen om man är intresserad eller vill veta
mer.
Hela styrelsen arbetar aktivt för att sprida information till alla
medlemmar om att klubben saknar valberedning muntligen på kurser,
under arbetsdagar och vid andra lämpliga tillfällen då vi når våra
medlemmar.
Förhoppningsvis får våra medlemmar på detta sätt upp ögonen för
vad som efterfrågas och hur viktigt det är att valet till nästa års
styrelse kan beredas på bästa sätt.

Övriga frågor
Inga frågor anmälda.

§ 11

Mötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades.
Nästa möte preliminärt den 19/9
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