Partille brukshundklubb verksamhetsåret 2015
Protokoll från styrelsemöte 4 Augusti 2015
Närvarande:
Margareta Baatz
Ann-Christine Magnusson
Maria Oskarson
Jeanette Andersson
Sune Christiansen
Elin Jonsson
Carina Bergek
Anmält förhinder:
Malin Bjurquist
Helen Mindelsohn
Adjungerad:
Ami Tingström
54

Mötets öppnande

Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet
öppnat

55

Val av justerare

Till justeringsperson valdes Margareta Baatz

56

Godkännande av
dagordning

Föreliggande dagordning fastslogs.

57

Är justerat och lagt till handlingarna

58

Föregående mötesprotokoll
Inkomna skrivelser

59

Utgående skrivelser

Inga skrivelser har skickats ut

60

SBK- info

Offertförfrågan om Tasstrycket har inkommit

Skrivelse från SBK att vi i enighets med SBKs och SKKs
policy inte får upplåta vår anläggning till utställning för
blandraser.
Anmälan om lydnadstävlingar 2016 ska ha inkommit
senast 18/8
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Information från
sektorer

Agilitysektorn: Agilitysektorn hade möte onsdag 3/6
18.30. Tog bland annat upp frågan om att skaffa en
ytterligare container för att få plats med såväl hinder som
gräsklippare. Kostnadsförslag om 12.600 kronor har
inkommit, men vi avvaktar med att få uppgift om kostnad
för transport, samt var den i så fall kan ställas med tanke
på träd etc. Vidare föreslås att vi ska köpa in slalombågar
och vikbart slalom. Jeanette tar in kostnadsförslag.
Arbetskommittén: AK föreslår att vi tar hjälp med att
sätta in dörren. MB undersöker vad kostnaden skulle bli.
Förslag om att skaffa ett mjukt / flyttbart staket (plastnät)
för att kunna dela av planen. ACM undersöker kostnad.
Bruks & lydnad: Vi anmäler till SBK Västra att vi planerar
att ha två lydndastävlingar nästa år, klass 1-2 våren 2016
och 1-elit hösten 2016.
Kökskommitté: Köket har inget att rapportera
Utbildningskommittén: Höstens kurser är planerade. Vi
ska lägga ut annons i GP om att vi har kurser kvar på
Allmänlydnad.

49

Verksamheten

Utställningskommittén: Utställning hålls lördag 19/9.
Hittils cirka 50 anmälningar. Utställningskommittémöte
hålls 1 september 19.00 och funktionärsmöte 7 september
19.00. MO kallar. MO meddelar att hon pga utlandsresa
inte kan vara speaker på årets utställning. Annons ska
sättas in i GP
Annika Falkenberg är inbjuden för föreläsning 4/11
klockan 18.30. Arrangemanget ska vara kostnadsfritt för
medlemmar, 100:- för övriga.
Medlemsmöte för att diskutera klubbens verksamhet hålls
12 oktober 19.00.
Ami väckte frågan om att ansluta klubben till
draghundsförbundet för att erbjuda medlemmar en
ytterligare tränings- och tävlingsform (barmarksdrag).
Ami får i uppgift att dels undersöka intresset bland
klubbens medlemmar och dels ta reda vad det skulle
kosta.

50

Ekonomi

På sparkontot har vi 218 605 kronor och på det löpande
kontot 35 140 kronor.
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Styrelsen beslutade att sponsra ekipage från klubben som
deltar i SM med anmälningsavgift samt resekostnad upp
till sammantaget max 3000 kr (ersätts i efterhand mot
kvitto).
Klubben betalar klubbvästar till följande instruktörer:
Malin Bjurquist, Maria Bergenholt, Christina Wahlgren,
Elin Johansson, Joanna Larsson och Emma Lindbom.
Mia har fått instruktörsersättning 999:- för extern kurs.
Styrelsen beslutar att byta tryckeri till Till-tryck AB då
kostnadsförslaget de lämnat innebär en besparing på 2000
kronor/ tidning..

51

Övriga frågor

Inga övriga frågor

52

Kommande möten

Nästa möte hålls 5 oktober 19.00

53

Mötets avslutande

Ann-Christine tackar alla närvarande och avslutar
mötet.

Göteborg 2015-08-07

Ann-Christine Magnusson (A-CM)
Ordförande

Margareta Baatz (MB)
justeringsperson
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Maria Oskarson
Sekreterare

