Tjörns Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte
2019-11-28
§ 1.a Mötets öppnande
Närvarande från styrelsen: Carina Jonsson, Anna Sundalen, Martina
Svensson, Suvi Olovsson, Jannicke Elfström, Camilla Berlin och Martin
Bader.
Anmält förhinder: Fred Larsson, Angelica Abrahamsson, Mikael Eriksson,
Inte närvarande: 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 Jannicke Elfström och Camilla Berlin.
§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4. Föregående mötets protokoll
Det blev inga frågor eller kommentarer gällande föregående mötets protokoll.
§ 5. Anmälan övriga frågor
Info om jul-lotteri, vidare ska vi diskutera hur vi ska göra med värmen i
stugorna.

§ 6. Rapporter
a) Ekonomi:
Klubbens ekonomi ser bra ut med 183’592 kr på kontot. Samtliga
kursavgifter har kommit in. En faktura på kr 1100 kr gällande årsavgiften
för hemsidan har tagits emot.
b) Tävlingssektor:
Vi skulle behöva nya tävlingsledare. Alla som är intresserade eller känner
någon som kan tänka sig gå utbildningen ska höra av sig till Martina.
Gällande planering för 2020: Förmodligen en tävling till i klasserna II och
III. Innan datum spikas så ska vi avvakta senaste inlagda tävlingar i
området för att hitta ett optimalt datum.
c) HUS:
30 intresseanmälningar till spec.sökkurser har tagits emot. 2 parallella
kurser börjar den 10 dec med fortsättning den 17 dec och 7 jan.
Det är en valpkurs och en lydnadskurs igång. Många intressenter för
fortsättningskurs som ska börja efter nyår.

d) RUS:
Inga nyheter.
e) Tjänstehundssektorn:
Inga nyheter.
f) Agility/ungdomssektorn:
Vi kommer att ställa några agilityhinder i köket (vita stugan) över vintern.
g) Stugsektorn:
Anticimex kommer strax för att ta tag i mössproblemet. Onsdagsgruppen
har planerat en storstädning efter jul.
h) Köket:
Inga nyheter.
§7

Information Flügger konto
Det finns möjligheten att skapa ett föreningskonto hos Flügger färg i
Stenungssund. Alla klubbmedlemmar får 20% plus att klubben får 5%
föreningsbidrag. En bra möjlighet för att få in lite extra pengar i klubben. Att
ha kontot är kostnadsfritt, det medför inga kostnader för klubben, bara
potentiella intäkter. Därför bestämde vi oss för att registrera ett konto hos
företaget.

§8

Stölder
Olika möjligheter för förebyggandet av stölder diskuteras. Ytterligare kameror
eller larm vid sabotage är nästa tänkbara steg.

§9

Övriga frågor
Lotteri: Angelica köper lotter, prisutdelning sker den 22 dec. 100 lottar à 20 kr
styck. Infon om lotteriet kommer även publiceras på hemsidan och facebook.
Värme i stugorna: I vita stugan får vi inte glömma att stänga av värmen efter
träningen. Elementen ska vara på 10, 12 grader, luftvärme på 19 grader under
träningen. Dörrarna ska stängas efter träningen. Vi kommer försöka att ha
öppet under mellandagarna från kl. 17-21.
10–12 juli: Bokning för det årliga kennellägret för pudlar.

§ 10

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