Tjörns Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte
2020-05-14
§ 1.a Mötets öppnande
Närvarande från styrelsen: Carina Jonsson, Angelica Abrahamsson, Anna
Sundalen, Martina Svensson, Robban Olsson, Ingemar Larsson, Martin
Nordevik och Martin Bader.
Anmält förhinder:
Inte närvarande: Camilla Berlin och Jannicke Elfström
18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen.
§ 1.b Val av protokolljusterare
Som protokolljusterare valdes Angelica A och Martina S.
§ 2. Val av mötessekreterare
Som mötessekreterare valdes Martin B.
§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4. Anmälan övriga frågor
Kommunicera hur vi ska göra med måndagsträningar när kurser pågår.
§ 5. Rapporter
a) Ekonomi:
Saldot ligger på ca 210’000 kr, alla kursdeltagare har betalat in avgifterna.
Den årliga kostnaden för larmen har betalats.
b) Tävlingssektor:
Diskussion kring den kommande lydnadstävlingen. Det är få anmälda och
restriktionerna från SBK gäller fortfarande. Styrelsen bestämmer att ställa
in lydnadstävlingen den 7 juni. Ev kommer vi anmäla en extra tävling
senare i höst med klasserna start, 1 och 2. Brukstävlingen den 12 sept.
(spår appell) enligt plan.
c) HUS:
Tre valp- eller fortsättningskurser och en specialsökskurs på gång. Det
kommer hållas en ny specialsökskurs inom kort (dagkurs). I juni startar vi
även en ny valpkurs. Idé: Vi arrangerar en infokväll där många
tävlingsgrenar presenteras. Detta riktar sig till alla nya
medlemmar/hundägare som vill informera sig samt lära känna klubben
bättre.
d) RUS:
Litet MH för klubbmedlemmar kört. Inköp nödvändigt för ett nytt
skrammel. I samband med fixardagen ska även MH-banan förbättras.

e) Köket:
Inga nyheter.
f) Agility/ungdomssektorn:
Britta A ställer upp banan varje helg vilket är ett jättebra tillfälle för
medlemmarna att testa på och träna i inhägnat område. Efterfrågan för
kurser finns, vi ska undersöka att långa in Helena T från Orusts BK till en
kurs till hösten. Anna tar kontakt med Orusts BK.
g) Tjänstehundssektorn:
Arbetet med att ta fram regler och definitioner för officiella tävlingsformer
i specialsök pågår och är på remiss. Ingemar håller sig uppdaterad.
h) Stugsektorn:
Dörr på container och ljusrör på taket är installerade och el finns
framdragen. Återstående arbete är att täta taket. Förslaget för att sätta dit
ett plåttak är godkänd av styrelsen. Söndag 14 juni kl. 11 kommer vi ha
årets första städ/fixardag.
§6

Medlemsmöte
Ska vi ha ett möte? I juni en infokväll där man informerar om olika grenar,
aktiviteter. Angelica och Anna organiserar. (Se ovan §5.c)

§7

SBK nytt
Aktuella informationer kring restriktioner relaterad till Corona-viruset. Alla
SM är inställda, det kommer arrangeras en tävling/utmaning på distans. Info
finns att läsa här (även arkiverade nyheter):
https://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

§8

Nytt från kommunen ang. bidrag
Kommunen vill veta vad vi har förlorat i intäkter pga. coronakrisen. Detta är
inställda tävlingar och MH, uteblivna försäljningar och kurser som fick ställas
in. Vi behöver nya skyltar från banken (sponsor) för att sätta upp vid
agilitybanan.

§9

Övriga frågor
Måndagsträningar: Det har varit oklart för medlemmarna om det är
måndagsträningar när vi samtidigt har kursverksamhet samma kväll. Vi måste
få ut informationen på Facebook och hemsidan. I korta drag: Fri/öppet träning
flyttas till torsdagar fram tills måndagskurser är över.

§ 10

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