Styrelsemöte den 7 augusti 2017 Höganäs brukshundklubb
Närvarande: Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Sandra Elenbrant, Tilla
Palmquist, Christer Palmquist
64.Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
65.Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
66.Föregående styrelsemötesprotokoll uppläses av sekreteraren och
godkändes av mötet.
67.Övriga möten- Instruktörmöte i juni gällande kursverksamhet i höst samt utbildning av
instruktörer. Behovet finns och blivande instruktörer finns, men utbildningens
upplägg gör att många inte kan gå denna i dagens hektiska samhälle där
många jobbar helger och kvällar vilket omöjliggör kravet på minst 80% fysisk
närvaro under utbildningens gång. Ordförande ska skriva till distriktet
gällande utbildning av instruktörer. Varför kan inte SBK följa med i
samhällsutvecklingen? Det finns distansutbildningar över allt men inte via
SBK.
- RUK Mental har haft ett telefonmöte med Avel och Hälsa på centralnivå.
Man ville få en bild av hur det såg ut i landet med antal MH,
funktionärsbehov, arvode, MT 2017 kontra MT2007.
- Det har även varit ett reflektionsmöte efter Höganäs Hund kring hur det
gick och vad vi ska tänka på nästa år. Överlag mycket positivt.
68.Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten har vi fått via mail. Se Bilaga.
69.Övriga Rapporter
Det har varit Agilitymöte inför augustitävlingen. Funktionärerna är klara
samt det mesta är klart. 520 starter. Eva Hult och Malin Hall är
ansvariga.
Helsingborg BK behöver tävlingssekreterare 1/10, Uffe ska vara där.
Samma helg är Tilla testledare på MH i Sjöbo.
- IPO- skulen är under konstruktion, viktigt att det är mobila skul, IPOgruppen pratat om hål i marken som gör att skulen går att lyfta upp.
70.Inkomna skrivelser
Utställningsinbjudningar som ska sättas upp på klubbens anslagstavlor.
71. Statuter och poängberäkning
Då det är nya tävlingsregler samt nya klassindelningar så har TK gjort
ett utskick till styrelsen gällande hur de räknar poäng och markeringar på
tävlingsbarometern. Styrelsen anser att detta har TK full koll på och överlåter
till TK att fortsätta enligt deras förslag. Frågor gällande tävlingsbarometern
till TK.
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72. Brev/Post
Några räkningar och tidningar inkommit.
73. Kul med kommittéer
Cykla dresin mellan Klippan och Ljungbyhed, samt besöka militärmuseet och
Äta lunch. Planerad till helgen 16/17 september.
74. HUK
Kursutbudet bestämmer HUK och tittar framåt. Behöver vi ta in
avtalsinstruktörer så länge så får vi göra det. HUK kan alltså gå vidare med den
frågan.
75. Nycklar till bodarna
Det gäller den gröna boden samt agilityboden, förslag att vi har kodlås där.
Medlemmar behöver komma åt träningsredskap samt som vi inte kan låta
någonting vara olåst.
76. SM 2019
En förfrågan har gått ut gällande att anordna SM2019 Bruks. Vi har brist på mark
och funktionärer för att kunna åta oss detta.
77. Övriga frågor
Present till Helsingborgs BK ska fixas inför deras jubileumsfest.
78. Ärende för beslut
Kodlås till bodarna ska införskaffas. Tävlingsbarometerns poängräkning har
gåtts igenom och TK har styrelsens förtroende att köra enligt deras inskickade
förslag.
79.Handlingsplanen
Hänskjuts till nästa styrelsemöte.
80.Nästa möte
Medlemsmöte 23 augusti kl 19.00
Styrelsemöte 11/9 kl. 18.00 med kommittéledarmöte kl 19.00 flyttas till 12/9
samma tider.
60. Mötet Avslutades.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet
Ordförande: Christer Ekendahl ……………………………………………
Sekreterare: Tilla Palmquist…………………………………………………
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