Protokoll nr 10 2013 fört vid sammanträde med styrelsen för
Kungälvs Brukshundklubb
Sammanträdesdatum: 2013-10-09
Ledamöter:
Frånv. Mikael Nordqvist Ordf.
Närv. Kirsi Heikkilä
Närv. Hanna Pettersson
Närv. Klas Norrman
Närv. Roger Ölveryd
Närv. Dan Mathiasson
Närv. Jennie Weimén
Närv Mikael Kronstrand
Frånv Jennie Olsson
1. Mötets öppnande
Då Mikael Nordqvist var frånvarande ersatte Kirsi (vice ordförande) honom som
ordförande vid mötet. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Styrelsen beslöt välja Mikael Kronstrand att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
3. Föregående mötens protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks och lades med godkännande till
handlingarna.
4. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes med följande tillägg:
- Behov av skott.
- Klubbmästerskap
5. Åtgärdslistan
Tillägg Inköp av pistoler för att plugga före användning (M Kronstrand). Mikael har
påbörjat diskussionen med polisen men de är än så länge något restriktiva men arbetet
fortsätter.
6. Inkomna skrivelser.
- Imber Simberg angående regler för årets agilityhund. Styrelsen beslöt överlämna
förslaget till agiltysektionen för att utarbeta reglerna i enlighet med förslaget.
- Skrivelse från SKK rörande hund som rest sig under platsliggning. Den hunden är nu
avstängd från all verksamhet. Skrivelsen lades till handlingarna.
- Styrelsen har fått en förfrågan om ett samarbete rörande hunddagis i våra lokaler.
Styrelsen beslöt tacka nej till detta erbjudande då vi inom överskådlig tid skall flytta från
lokalerna.
7. Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser fanns.
8. Ekonomi
Sida 1(3)

Protokoll nr 10 2013 fört vid sammanträde med styrelsen för
Kungälvs Brukshundklubb
Hanna rapporterade att vårt ekonomiska resultat nu är på plus.
9. Rapport från sektorer och kommittéer
Tävlingskommittén: Inget att rapportera.
Hus och Fält: Dan efterlyste brandsynsprotokoll. Dan har varit på vägmöte där
Trafikverket redogjorde för alternativa platser för nytt mot med anslutning till
motorvägen. Dan är bortrest 20/10-7/11.
Agility: Inget att rapportera
Utbildningskommittén: Roger rapporterade från senaste instruktörsmötet.
Två av instruktörerna, Camilla och Jessica, har erbjudit sig att stötta och försöka få
igång en ungdomssektion på klubben. Styrelsen tog tacksamt mot detta erbjudande och
påminde om att Anna Ivarsson sedan tidigare vill dra igång en ungdomssektion.
Nästa instruktörsmöte blir den 14/11.
10. Förslag till regler för kurser och avtalsinstruktörer. Bilaga 1 och 2
Kirsi redogjorde för sitt förslag till regler för kurser och avtalsinstruktörer. Styrelsen
diskuterade förslagen och beslöt i enlighet med dessa. Styrelsen uppdrog åt Mikael
Nordqvist att ta upp detta med Susanne Kihl i samband med nytt avtal med henne.
11. Sponsring och sponsorhuset
Styrelsen diskuterade ett förslag från Kirsi att anlita Sponsorhuset för att få in mer
pengar till klubben. Styrelsen beslöt att att alla skulle läsa detta och svara före tisdag
15/10 vad de tyckte. Inget svar innebär att man är för förslaget.
12. Hur få igång ideella instruktörer.
Styrelsen beslöt bordlägga frågan.
13. Distriktsstyrelsen
Distriktet har extra årsmöte den 22/10 med anledning av att styrelsen avgått.
14. Flytten.
Klas rapporterade att Mikael N talat med kontaktpersonen på kommunen. Planen att vi
skall flytta gäller fortfarande men kan bli försenad då man ålagts att lägga på ytterligare
matjord.
15. Eniro
Klas hade fått nya priser från Eniro men styrelsen beslöt att trots lägre kostnad inte
annonser hos Eniro. Vi tror att alldeles för få använder Eniro och dessutom svarar det
sällan någon i klubben telefon.
16. Hur göra med klubbens telefon.
Det är sällan någon svarar i klubbens telefon men den behövs för larmet.
17. Nästa medlemsmöte 9/11
Följande frågor föreslog styrelsen skulle tas upp:
- Info från styrelsen
- KM
- Flytten
- Målstyrning
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- Avtalsinstruktör
- Sponsorhuset
- Medlemmarnas frågor.
Ytterligare frågor kan tillkomma.
18. Övriga frågor
Styrelsen beslöt inköpa timer till belysningen på planerna. Skall släckas senast kl 2200.
Styrelsen beslöt uppdra åt Sigge Jendeby att inköpa ammunition till skotträning.
KM. Styrelsen beslöt enligt nedan i ett antal detaljfrågor:
- Finns det någon budget för KM:et. Nej det ska inte kosta klubben några större summor
- Kostar anmälan till KM:et något- Nej
-Vem ordnar med domare till KM:et -det gör KM-kommittén (helst klubbens egna
domare)
- Vilka priser ska vi ha - Vandrings pokalerna (som tidigare år) och om KM Kommittén
kan säkra sponsring (inga priser som bekostas av klubben) dock får klubb/funktionärs
jacka som finns kvar användas.
- Lunch: Jultallrik är OK eller buffé men endast mot föranmälan till Monica
Mathiasson.
19. Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Kareby 2013-10-09
Vid protokollet

Justeras

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

…..............................................
Kirsi Heikkilä

Sida 3(3)

…....…....................................
Mikael Kronstrand

