Tjörns Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte
2020-01-22
§ 1.a Mötets öppnande
Närvarande från styrelsen: Carina Jonsson, Angelica Abrahamsson, Anna
Sundalen, Martina Svensson, Camilla Berlin och Martin Bader.
Anmält förhinder: Fred Larsson, Jannicke Elfström, Suvi Olovsson
Inte närvarande: 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 Martina Svensson 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
Hantering av kalendern på hemsidan.

§ 6. Rapporter
a) Ekonomi:
Årets resultat slutade med förlust. Bidragande faktorer är att
studiefrämjandets pengar inte har kommit än och höga utgifter för t.ex.
gräsklipparen och instruktörsutbildningarna i specialsök.
Ett allmänt förslag för fika: Första kurstillfälle är den gratis, men med info
om betalning med t.ex. swish de kommande kurstillfällen.
b) Tävlingssektor:
Det har inte rapporterats in så många resultat för 2019. Det är svårt att dela
ut priser utan bra underlag. En sista påminnelse för resultatinlämning ska
göras. Till vårens brukstävling har vi 2 anmälda hittills.
c) HUS:
Pågående kurser snart slut, kommande kurser: Specialsök (som körs på
dagtid) börjar den 12 feb. Det finns i nuläget 8 intressenter till
fortsättningskursen som är tänkt att börja inom kort.
d) RUS:
Figurantutbildning ska hållas inom kort, datum är fortfarande oklart då det
var svårt att hitta ett passande datum till alla deltagarna. Från Tjörns BK är

e)
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§7

det Jannicke och Gunilla som är anmälda, kostnad 1500 per pers.
Årets MH är inlagda på SBK tävling.
Tjänstehundssektorn:
Inga nyheter.
Agility/ungdomssektorn:
Ingen aktivitet för tillfället. Det finns dock intressenter i Angelicas
valpkurs.
Stugsektorn:
Stölder: Vi avvaktar med inköp av nya lampor. Svåråtkomliga ställen för
lampor ska hittas först. Onsdagsgruppen har städat i stugorna, stort tack!
Köket:
Inga nyheter.

Årsmöte
Idé: Den 20 feb. bjuder vi på smörgåstårta till de anmälda. Det kanske leder till
ett högre deltagande? Valberedning jobbar med rekrytering till de poster som
ska ersättas.

§8

SBK nytt
Verksamhetsstatistiken är inskickat till SBK. Ordföranden informerade om de
viktigaste nyheterna från SBK. SBK info finns att läsa här (även arkiverade
nyheter): https://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

§9

Samarbete Orust Brukshundklubb
Det har pågått samtal mellan ordföranden av Tjörns och Orusts BK gällande
samarbetsmöjligheter. Tänkbara områden är agility, träningstävlingar, låna ut
instruktörer, gemensam ungdomsträning och föreläsningar.
En sak som måste förtydligas: Vi ska inte konkurrera ut varandra, vi uppmanas
därför att undvika/avstå från att ställa upp som instruktörer på kurser som
direkt konkurrerar våra klubbars egen kursaktivitet. Kolla gärna med styrelsen
först innan ni ställer upp som instruktör för en kurs utanför klubben.

§ 10

Övriga frågor
Vi gick genom kalenderfunktionen på vår hemsida. Alla borde skriva in sina
planerade aktiviteter i kalendern så att de andra vet när lokalerna/planen är
lediga resp. upptagna.

§ 11

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