Protokoll för kommittémöte 2016-04-06

Närvarande: Bella Nimark från TK och valberedningen, Lennart Bernadtsson
från It, Eva Hult Höganäs Hund/RUK utställning, Sandra Elenbrant HUK och
Agility, Christer Ekendahl, Christer Palmquist och Tommy Nilsson styrelsen,
Tilla Palmquist RUK Mental, Veronika köket.
Frånvarande: IPO, Specialsök

1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och dagordningen godkändes

2 Förgående protokoll
Ordförande läser upp föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport
Behov av två personer som har koll på ekonomin, vi är för sårbara när det är
bara en som sitter på all information. Ytterligare en bankdosa är under
blivande för ordförande, förhoppningsvis.

4 Övriga rapporter från kommittéerna
TK- en appelltävling har förlöpt väl, så när som på platsliggningen där alla gick
upp. Sökhelg den 16 april teori och 17 praktik på Söderåsen. Winbergarna
håller i detta.
Valberedningen: Ligger lågt för tillfället. Inga direkta poster att fylla nu.
HUK- kurserna är i gång, (valp, allmänlydnad, beteende 1 och 2 och unghund).
Ett läger har varit för instruktörer, få deltagare men uppskattat av de som var
med. Det finns en policy framtagen för deltagande. Två nya blivande
instruktörer går grundmodulen i Höör. Positivt. Samarbete med Höör inför
allmänlydnadsinstruktörsutbildningen i höst eventuellt. HLR genomgått av
instruktörer samt Kurre i köket, positivt.

Agility- en kurs i gång. Tävling klass 1 och 2 den 12 juni, har förhoppnings fått
hinder till denna, samt ytterligare en tävling den 21augusti.
HH- sitter i en svår situation för tillfället pga sjukdom, men ansvarig jobbar för
att hitta diverse lösningar, bland annat har SKK internetanmälningar till vissa
utställningar som ska kollas upp, tillgång till kassarapporter och dylikt ska också
ses över.
IT- har tillgång till serverplatser som har spann. Uppdateringar behöver göras!
Uppmaning att om det kommer upp så kör dem. Beslut tagit om att uppdatera
till Windows 10. Lennart ska fixa det någon onsdag snarast.
Styrelsen- skogen ska rensas av arborist och nytt staket längs 111 ska fixas av
kommunen. Ett IPO-skul har fixas, IPO-gruppen ska samla ihop ett gäng för att
bygga resten. Ekonomifrågan är en stor punkt för tillfället.
RUK Mental- Har planerat in sju MH i år, fyra i vår. Har skickat två nya på
figurantutbildning. Ska införa Diplom för alla deltagare som genomfört MH hos
oss. Nytt skrammel ska byggas, Christer Palmquist håller i detta. Samt ska en
revolver köpas in och delas med TK.

5 Verksamhetsplaner
Verksamhetsplanerna delades ut för påskrift, ordförande uppmanar
kommittéerna att hålla sina budgetar.

6 Svenska brukshundsklubbens värderingar
Behandla varandra med respekt! Ta tag i problemet direkt. Lev våra
värderingar. Vi behöver lyfta värderingarna på förslagsvis medlemsmötet för
att levandegöra dem.

7 Övriga frågor
Inga övriga frågor

8 Ärende för beslut
SBK:s Värderingar ska tas upp på medlemsmötet.

9 Nästa kommittémöte är den 7 september. (Flyttat till den 28 sept)

10 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande…………………………………………………………………….

Sekreterare…………………………………………………………………..

