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Protokoll
Styrelsemöte 12 maj 2020
Närvarande: Anna-Lena Nord, Inger Timan, Maria Löf, Kerstin Larsson,
Tomas Kettle, Simon Nilsson, Johanna Sallerbäck.
Anmält frånvaro: Jennie Sjöström, Marie Magnusson
§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2 Val av justerare
Inger Timan väljs till justerare
§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställs och godkänns
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läses upp, godkänns och läggs till handlingarna.
§5 Rapport kassören/ medlemsansvarig
Kassör Johanna Sallerbäck rapporterar att det finns 45 206,64 kr på kontot.
(+ 1 509,50 kronor)
Antal medlemmar är 90 st
§6 Övrig rapportering
Utmaning på distans mellan Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar
inkl.rasklubbar. För att främja den fysiska aktiviteten utmanas vi att starta
träningsgrupper tillsammans med sina hundar. Styrketräningspass och
löpning läggs ut varje söndag från 31 maj i projektet upp och hoppa på
Svenska Brukshundklubben. Beslut: Vi beslutar att inte anta utmaningen.
Utbildning på distans. SBK har beslutat att använda sig av verktyget Zoom
vid utbildningar på distans.
Inbjudan till Studiefrämjandets årsmöte 9 juni. Sker via Webben kl. 18.00
med mötesverktyget Zoom. Beslut: Anna-Lena, Maria och Kerstin deltar,
samling klubbstugan. A-L anmäler.
§7 Rapporter från grupper
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a) agility
b) bruks
c) hemsidan
Nuvarande hemsida löper ut 19 maj. Beslut: Simon arbetar med nya
hemsidan, ny domän, med stöd av Maria och om Anna-Karin kan onsdagen
den 20 maj kl. 19.00. Kurs- och tävlingsverksamhet kommer att läggas in.
d) köket
e) lydnad
Beslut: Inger ställer in lydnadstävlingen i juli.
f) nosework
Beslut: Att ställa in tävlingen i höst. Rebecka meddelas om beslutet av AnnaLena.
g) rallylydnad
Pågår två kurser som Marie och Rebecka har.
h) sponsring
i) stuga/plan
Marie Magnusson har tagit fram en lista för gräsklippning, anmäl till Marie
om vilken vecka vi kan. Vi kan hjälpas åt att fråga även andra än styrelsen
som kan klippa gräset. Simon tar på sig att klippa nu v 20, Anna-Karin
tillfrågas om v. 22.
j) tjänstehund
k) utbildning
Maria har kurs onsdagar, Gå fint i koppel och påbörjar valpkurs 27 maj.
12 st valpar anmälda. Maria planerar nya kurser till augsti.
§8 Övriga frågor
•

Inger ska anmäla nästa års lydnadstävlingar. Beslut: Tre tävlingar
2021.

24 april (alternativ 17/4), kvällstävling 22 juli (alt. 29/7) CUP BIA 4-5
september, Lydnad lördag den 4 september.
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Behov av tävlingsledare i klubben. Frågan ställs om det är någon som är
intresserad att gå utbildning? Inga beslut tas i frågan. Inger berättar att
Annalena E är tävlingssekreterare, Inger är domare och att det saknas
tävlingsledare. Robban har sagt ifrån i år.
•
•

•

Vattnet sattes på i söndags den 10 maj. Kjell visade Simon.
Studiefrämjandet arbetar med en distansutbildning i form av film på
Webben med Eva Bodfeldt informerar Maria som fått förfrågan att
delta.
Vi har behov av en bärbar dator. Marie M har en hemma som behöver
ses över sedan tidigare användning. Simon erbjuder sig att pröva att
formatera om datorn.
Beslut att avvakta utredning om klubben har behov av ny dator och se
om den gamla fungerar för att använda till tävlingar mm.

§9 Nästa möte
Avslutningsmöte med styrelsen den 16 juni kl. 18.00.
Grillkväll; Beslut att vi tar egen dryck, medhavd korv, kött mm. Simon och
Johanna tar med potatissallad, A-L tar med sallad och kaka, Kerstin bröd
och Maria grillkol.
§10 Mötets avslutande
Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet.
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