Protokoll
Botkyrka Brukshundklubb
Styrelsemöte 2004-09-16

Närvarande

Ej närvarande

Ulrik Bergquist
Vanja Ljung
Rinnie Iderborn
Anna Carlson
Lars-Erik Johansson
Lena Jernström
Kerstin Sundberg
Inger Falk

Hans Sönnerqvist
Ulrika Pettersson
Silva Holmér
Anders Ahlqvist
Crister Rosenberg

§1

Mötets öppnande
Ordförande och vice ordförande var ej närvarande. Ulrik Bergquist hälsade alla
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordning
Godkännande av dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Val av justerare.
Föreslogs och valdes Vanja Ljung att justera dagens protokoll.
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§4

Föregående mötes protokoll
Godkännande av föregående mötesprotokoll.
Protokoll från styrelsemötet den 2004-08-17
Godkändes och lades till handlingarna.

§5

Skrivelser
a) Kallelse till möte gällande tävlingsverksamheten.
Mötet sker den 13-11 klockan 19.00 i Ansgarsgården i Flen TS HUS

Från tjänstehundssektion
Räddningsekipage
Inbjudan Projekt 305 tjänstehundar 23-24 oktober.
SBK-info gällande nytt datasystem.

Arkiv
Arkiv
Arkiv

Skrivelser från Per-Arne Olsson
Arkiv
Efter nästa årsmöte är han inte med i anläggningskommittén .
Just – in - time

Anslås

Exteriör beskrivning för korning RUS.
b) utgående skrivelser.
Ej inkomna

§6

Beslut skrivelser
Ej inkomna.

§7

Rapporter
a) Ekonomiska
pg = 55 840 kr
pg = tävling 18 331 kr
Stadshyp. 78 671 kr
ICA-kort 90 144 kr
handkassa = 3 175 kr
I övrigt se resultatrapporten.
Lars-Erik kontaktar kassören gällande ICA-kortet (finns 90 144 kr) Köksrapporten
till 15 september anger 62 963 kr
Hela redovisningen skall finnas med i resultatrapporten.
Kostnaden för telefon är väl höga (12 805 kr) Budgeten anger 8 000 kr.
Kassören kontaktas.
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Revisionsberättelsen för 2:a kvartalet var tillfredställande dock angavs att
bokförsäljningen var låg. Beslutfattades att TS delar ut böcker såsom
priser vid tävlingar.

Övriga rapporter
Medlemsmötet gick av stapel den 15 september. Ca: 30 personer deltog
Bo Edoff ordförande i Sv.schäferklubben höll ett intressant föredrag, gällande
utfodringens betydelse för fysisk prestation.
Jubeleumfesten var trevlig.
Present från Oxelösund uppskattades. Sekreteraren skickar ett tackkort.

§8

Sektorer
Hundägarutbildningssektorn
Fortbildning av instruktörer sker den 19 september.
Nio stycken hade anmält sitt intresse.
Instruktörsmöte den 16 november.
Hus-sektorn inköper ”Hunden och lagen” till en kostnad av 2 000 kr.
Allmänlydn.passet kommer att starta som ”pilotkurs” under några söndagar.
En appellkurs kommer även att starta.
En fråga uppkom om hur många kurser som pågick.
HUS 10 st. kurser pågår f.n.

Utmärkelsekommittén
Möte kommer att ske i slutet av september.
Tävlingssektorn.
Man har tittat på träningsgrupper. Resultatet var dock ej helt tillfredsställande.
Få tävlande finns i sök och även rapport.// Spårtävlingarna på klubben har fungerat
bra.
Den 26 september har klubben tävlingar i lydnad.
28 st. lydn.klass I
9 st lydn. klass II
3 st lydn. klass III
13 st lydn. klass elit
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PR-info
Klubbtidningen har levererats. Jubileumstidningen är på gång.

Rasutvecklingssektorn
MH den 16 maj anordnades av klubben. En obehörig beskrivare hade anlitats.
Provet kommer enl. beslut att godkännas och hundarna är registrerade.
En utbildning till beskrivare kommer att ske i Södertälje.
Anders Ahlqvist önskar gå denna. Kostnad 1 500 kr.
Styrelsen godkände detta och klubben står för kostnaden.
Anläggningskommittén
Städdag sker den 16 oktober klockan 9.00
Grusplanen bör snyggas till.
En viss stank på klubbområdet kan kännas. Backventil till vår anläggning
bör finnas. Anl.sektorn fick i uppgift att kontakta kommunen. Vidare framkom att
gräskanten upp mot klubbstuga ej var i gott skick.

Kökskommittén

Kökskommittén har haft möte helt nyligen. Man rapporterade att luckan skall vara
reglad och dörren stängd.
Eventuellt kommer köket att ordna grillning på städdagen.

§9

Övrigt
Tjänstehundssektorn önskar vara i stugan den 21 september. Styrelsen tillstyrkte.
Skåne – Blekinge hundungdom önskar vara i stugan under luciahelgen.
Styrelsen tillstyrkte.
S:t Bernhardklubben vill ha valpträff den 3 oktober. Styrelsen tillstyrkte.
Pennor kan inköpas för 7.90 kr/st Vi betalar för 50 st och får 75 st.
Dessa skall säljas. Styrelsen tillstyrkte.
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§ 10

Nästa möte
Nästa möte kommer att ske den 19 oktober.

§ 11

Avslutning.
Ordförande tackade för ett trevligt styrelsemöte.
Avslutningen skedde klockan 20.35

Vid protokollet

Inger Falk
Sekreterare

Ulrik Bergquist
Ordförande

Justeras

Vanja Ljung
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