Protokoll nr 8 2013 fört vid sammanträde med styrelsen för
Kungälvs Brukshundklubb
Sammanträdesdatum: 2013-08-14
Ledamöter:
Närv. Mikael Nordqvist Ordf.
Närv. Kirsi Heikkilä
Närv. Hanna Pettersson
Närv. Klas Norrman
Frånv. Roger Ölveryd
Närv. Dan Mathiasson
Närv. Jennie Weimén
Frånv Mikael Kronstrand
Frånv Jennie Olsson
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Styrelsen beslöt välja Hanna Pettersson att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes med följande tillägg:
- Städlista
- Instruktörsutbildning
- Klubblägret
4. Föregående mötens protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks och lades med godkännande till
handlingarna.
5. Åtgärdslistan
Bifogas som den såg ut efter mötet. Några nya punkter samt många punkter klara och
borttagna. Beslöts att Dan jobbar vidare på att införskaffa en mindre typ av bajslådor.
6. Inkomna skrivelser.
- Mentalkunskapsutbildning. Klas lägger ut en blänkare på hemsidan
- Distriktsmöte 11 sept. Mikael och Klas går
- Från medlemmar har inkommit önskan om att en namngiven SBK-medlem skall
förbjudas vara på klubben. Personen har tidigare varit medlem i klubben men är nu med
i annan lokalklubb. Några medlemmar hade vid ett tillfälle nyligen känt sig hotade av
honom. Med anledning av detta önskemål beslöt styrelsen att eftersom klubbens policy
är att alla SBK-medlemmar oberoende av klubbtillhörighet är välkomna att träna på
klubbens marker bör vi inte förbjuda enskild namngiven person att vistas på klubben.
Styrelsen konstaterade dessutom att ett sådant förbud rent praktiskt är svårt att
upprätthålla då vi inte fysiskt kan bära bort en sådan person. Och
meningsskiljaktigheten är av privat karaktär.
Ärendet är behandlat av föregående styrelse och då beslöt man i samråd med distriktet
att tala om för personen att han inte är önskvärd på Kungälvs Brukshundsklubb.
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Vi ser inte att vi kan göra mer än att stötta det beslut som föregående styrelse tagit.
7. Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.
8. Ekonomi
Hanna rapporterade om ekonomin. Resultatet till dags dato är -36.000:Styrelsen beslöt att Jennie W skall hjälpa Hanna med en del av kassörsgöromålen.
9. Rapport från sektorer och kommittéer
- Agility Jennie Olsson hade skickat ett mail med redogörelse för den inofficiells
agilitytävlingen den 30/6 gick med 3.475:- i vinst. Den officiella tävlingen den 10/8
hade över 650 starter. Ekonomin är inte klar ännu.
- Hus och Fält Inget att rapportera
- Priser och Sponsring Tackbrev utskickat till de sponsorer där vi har mailadresser
- Tävling Nästa års tävlingar beslutade av tävlingskommittén och inrapporterade till
SBK.
10. Skottlista
Styrelsen beslöt att Kirsi sätter ihop höstens skottlista och mailar till Klas för publicering
på hemsidan.
11. Flytt
Inget nytt från kommunen. Vi räknar med info under september.
12. Målstyrning
Styrelsen beslöt att ha ett separat möte om målstyrning den 16/10 kl 1730. Klubben
bjuder på mat då.
13. Medlemsmöte
Punkter tillmedlemsmötet den 4/9
- Träningstävlingar
- Klubbmästerskap
- Info från styrelsen
- Ekonomi
- Medlemmarnas frågor
14. Klubblägret
Reinos marker tillgängliga
Grillkväll på lördag Anmälan till Hanna
Rallylydnad Anna
15. Utställning på klubben Irl Setterklubben har utställning på klubben söndag 25 augusti
klubbhuset och del av planen
16. Mikael kommer hänga ut apportbockar och liknande på appellplanen
17. Städlista
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Dan skickar över nyckellista och Klas kollar om han har vårens städlista i wordformat.
18. Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Kareby 2012-08-14
Vid protokollet

Justeras

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

…..............................................
Mikael Nordqvist
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…....…....................................
Hanna Pettersson

