Tjörns Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte
2020-10-14
§ 1.a Mötets öppnande
Närvarande från styrelsen: Carina Jonsson, Anna Sundalen, Martina
Svensson, Camilla Berlin, Ingemar Larsson, Martin Nordevik, Robban Olsson
och Martin Bader.
Anmält förhinder: Jannicke Elfström, Angelica Abrahamsson
Inte närvarande:
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 Camilla och Robban.
§ 2. Val av mötessekreterare
Som mötessekreterare valdes Martin B.
§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4. Anmälan övriga frågor
Carina, Martina och Martin N anmälde frågor, se §8.
§ 5. Rapporter
a) Ekonomi:
Klubbens ekonomi är fortsatt bra, saldot på kontot är konstant över
200´000 kr. Avgifter för utbildningar betalda, så även sophämtning.
Intäkter: kursavgifter från våra kurser.
b) Tävlingssektor:
Inget att rapportera just nu.
c) HUS:
Vi kommer kontrollera om vi kan få Malin (från Malins4tassar) till
klubben för att hålla en utbildning. Angående kommande kurser: Vi
kommer gå ut med infon att vi planerar 3 valpkurser med start i mars, april
och maj med instruktörerna Anna, Gunilla och Martin B. Vi diskuterade
även vad vi ska kalla kurserna, ska de heta valpkurs, grundkurs eller ”bäst
vardag”? Vi kom fram till att valpkurs riktar sig bäst på målgruppen. Vi
pratade även om anmälan för kurser och vi ska testa att använda google
formulär (Google Forms) för det, Robban tycker att det fungerar bra i en
annan förening. Efter jul startar en specialsökskurs med 8 deltagare. Vi
pratade också om att ha öppen träning inomhus och undersöka om vi kan
hyra en ridhall eller liknande på måndagar mellan kl. 18 – 20:30. Vi
behöver ha frivilliga som kan vara värd (öppna, stänga, hålla koll).

d) RUS:
Vi siktar på två MH till våren och ett klubb-MH ifall intresset finns.
e) Köket:
Inga rapporter.
f) Agility/ungdomssektorn:
Inga rapporter.
g) Tjänstehundssektorn:
Ingemar informerar: Gällande tävlingar i specialsök: SBK har tagit fram
material som nu är på remiss. Behovet för provledare finns och man
diskuterar utbildningar på distans.
h) Stugsektorn:
Anticimex borde komma för att se över skadedjursbekämpning så att den
fungerar nu när den kalla årstiden börjar närma sig.
Höst-städdag planerad till 31/10 kl. 14.
§6

SBK nytt
Nu kan man få friskvårdsbidrag för brukskurser, brukstävlingar och agility.
Läs detta och mer i den aktuella SBK-info:
https://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

§7

Hemsidan
Martin B lämnar över arbetet med hemsidan till Gunilla vid årsskiftet. Även
Camilla har erbjudit sin hjälp.

§8

Övriga frågor
1. Klubbens dator: Den är fortfarande försvunnen. Vi har inga planer att köpa
en ny än så länge då många använder sin privata dator när det jobbar för/på
klubben.
2. Aktivitet för aktiva medlemmar i klubben: Som tack för all arbete för
klubben och för att öka teamkänslan så kommer vi ha en gemensam
middag för alla som har en aktiv roll i klubben. Middagen kommer vara
delvis finansierad av klubben, den andra delen betalar deltagarna själva. På
grund av rådande situationen måste vi dock flytta aktiviteten tills nästa år.
3. Valberedningen: Vi borde bjuda in valberedningen till nästa styrelsemöte
för att presentera arbetet i styrelsen och sektorerna.

§9

Nästa möte
Preliminärt den 23:e september-

§ 10

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