Protokoll nr 6 2012 fört vid sammanträde med styrelsen för
Kungälvs Brukshundklubb
Sammanträdesdatum: 2012-05-09
Ledamöter:
Närv. Kerstin Petersson Ordf.
Närv. Sigge Jendeby
Närv. Eva Gabrielsson
Närv. Klas Norrman
Frånv. Kirsi Heikkilä
Närv. Ewa Forshult
Närv. Roger Ölveryd
Närv. Dan Mathiasson
Närv. Pia Söderqvist

§69. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§70. Val av justerare
Styrelsen beslöt välja Eva G att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
§71. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslöt godkänna den föreslagna dagordningen
§72. Föregående mötens protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks.
Styrelsen beslöt godkänna detta och lägga dem till handlingarna.
§73. Inkomna skrivelser
Sekreterare redogjorde för inkomna skrivelser.
- Ett antal mail från distriktet vilka rör tävlingskommittén
- Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2012-04-19
- Minnesanteckningar från Ordförandekonferens Västra Distriktet
- Protokoll från Västra distriktets årsmöte 2012-03-17
- Agiltiysektionen har fått en enkät att fylla i
- Anticimex har skickat in en rapport efter besiktning. Utan anmärkning
§74. Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelse
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§75. Ekonomi
Kassören rapporterade att vi hittills har något sämre resultat än 2011
§76. Rapport från sektorer och kommittéer
- Tävlingssektorn
Eva Rud är nu sammankallande i tävlingssektorn
Söktävlingen den 10/6 blir av. Lena Källtén ansvarar.
Det finns ett behov av att utbilda fler tävlingsledare. Styrelsen beslöt att tillfråga
Rune Lövenius och Lennart Segerdahl om de vill hålla en sådan utbildning.
- RUS
Det planerade mötet den 26/4 blev inställt pga sjukdom
Hus & Fält
Gräsklipparen som visade sig vara trasig är snart färdigreparerad och klar inför
sommaren
Ewa F frågade om det kommer att gå att hålla 2 Agilitytävlingar samma dag nästa år.
Styrelsen bedömde att det kommer vara möjligt
Den nya planen skall snart sås. Det kommer att bli mycket tät gräsmatta i samma
klass som på en golfbana. Styrelsen beslöt anslå 5.000:- till detta.
§77. Högtalaranläggning
Styrelsen beslöt att anslå max 10.000:- till inköp av en högtalaranläggning. Uppdrogs åt
Ewa F att genomföra detta.
§78. Prislista för uthyrning
Styrelsen diskuterade den nuvarande prislistan för uthyrning.
Styrelsen beslöt att inte göra några ändringar i den.
§79. Skotträning
Klas meddelade att vi inte längre får kulturbidrag för skotträningarna utan det räknas
som allmän folkbildning. Bidraget blir då 15:-/gång.
Styrelsen beslöt att i kalendern ange dessa tillfällen som Öppet Hus och skotträning.
Efter diskussion beslöt styrelsen att förlägga skotträningen till 1830-1900
§80. Rapport information om föreningsarkiv
Klas rapporterade från information om föreningsarkiv. Om klubben blir medlem där kan
man få förvara arkiv gratis. Medlemsavgiften är f.n. 500:-. Styrelsen beslöt att tillsvidare
ha sina arkiv i klubbhuset.
§81. Larmlista
Kerstin har talat med Michael Svensson och larmlistan skall innehålla följande personer:
Sverker Lindblad
Dan Mathiasson
Michael Svensson
I denna ordning
§82. Nya klubbkläder
Styrelsen beslöt bordlägga detta till nästa styrelsemöte då förslagsställaren (Kirsi) inte
var närvarande.
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§83. Kaffeautomat
Klas föreslog att vi skulle införskaffa en kaffeautomat.
Styrelsen beslöt att Klas skulle utreda kostnader för en kaffeautomat.
§84. Summering av ärendet med hyresgäst i 3 mån. på klubben
Kerstin redogjorde för hela förloppet. Styrelsen beslöt att sekreteraren skulle
dokumentera och arkivera detta.
§85. Bidrag till sökgrupp.
En förfrågan om bidrag till en Sökgrupp hade inkommit till Kerstin. Styrelsen
diskuterade detta ordentligt.
Styrelsen beslöt att Kerstin besvarar denna förfrågan med innebörden att vi vill
återkomma med beslut i frågan för att diskutera igenom vilka krav klubben skall ställa
på en grupp för den skall få bidrag till sin träning.
§86. Medlems- och funktionärsvård
Sigge tog upp denna fråga som diskuterades livligt men inget beslut togs.
Dock diskuterades speciellt frågan om att göra något för alla funktionärerna vid
Kungaägget.
§87. SM i Bruks
Styrelsen beslöt att ge Kerstin i uppdrag att ta fram information om när detta är.
§88. Protokoll
Styrelsen beslöt att i fortsättningen räcker det att protokollet sändes till ordförande och
justerare för genomgång och komplettering. När dessa är nöjda distribueras protokollet
till hela styrelsen och tas sedan upp på nästa styrelsemöte för godkännande.
§89. Avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Kareby 2012-05-09
Vid protokollet

Justeras

….................................
Klas Norrman

…..............................................
Kerstin Petersson
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…....…....................................
Eva Gabrielsson

