Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
08/18

2018-06-05

Närvarande: Heléne Borgryd, Tina Ekander, Susanne Gustavsson, Ellen Knutsson, Berth
Ljunggren och Eva Vinrot. Carola Lind närvarade också för information om hemsidan.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna.

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Berth Ljunggren till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter – 8. c GDPR, 8. d. Gräsklippare, 8e.
Utbildningsansvarig, 8. f. Utbildning i AL2, 8. g. Hemsidan.

§ 4.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.

Rapporter och skrivelser
a)

Info från SBK
Inget.

b)

Info från distriktet
Inget.

c)

Info från SKK
Info om GDPR.

d)

Övrigt inkommande
Inget.

§ 6.

Ekonomi
Ellen redovisade resultat tom 1 juni. Klubben ligger på minus ca 17 800. Styrelsen beslutade att
handkassan får uppgå till 5000 kr.

§ 7.

Kommittéer
Agility:
Ingen på plats
Utställning:
Ansökningar om utställningar 2020 ska vara inlämnade senast 15 juli. Kommitteen vill i
dagsläget inte ta på sig det ansvaret så styrelsen beslutade att inte ansöka om någon utställning
2020. Kommitteen får i uppdrag att avboka den domare som var bokad. Utställningar 2018 och
2019 utförs enligt planering.
Lydnad/Bruks:
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Klubben fanns representerad hos Swedish Agro på deras husdjursdag den 2/6. Den 13/7
genomförs en kvällstävling i lydnad – startklass och klass 1.
Utbildning:
Agneta har deltagit i KUL – träff.
§ 8.

Aktuella frågor
a)

Instruktörsavtal – avsluta i förtid

Ellen Knutsson kontaktar instruktören och löser detta enligt gällande avtal.
b)

Hyresavtal - uthyrning av klubbstuga till medlemmar

Förslag av avtal godkändes med följande tillägg: Brandskydd ska vara med och priset, 400 kr
per dygn, beslutades. Eva Vinrot tar fram avtalet.
c)

GDPR

Information om GDPR ska läggas ut på klubbens hemsida.
d)

Gräsklippare

Båten behöver en handgräsklippare då den nuvarande gått sönder. Berth Ljunggren får
uppdraget att köpa en ny för ca 5000 kr.
e)

Utbildningsansvarig

Agneta Alderin avslutar uppdraget 1 juli och platsen är vakant. Alla ombeds att fråga runt
bland medlemmarna för att hitta någon till uppdraget.
f)

Utbildning AL2

Styrelsen godkände kostnaden på ca 3000 kr för Susanne Gustavssons deltagande i AL2
utbildning.
g)

Hemsida

Förbättringar i layouten på hemsidan diskuterades. Det är bara att meddela Carola Lind
förbättringsförslag så genomför hon dem som är tekniskt möjliga.
§ 9.

Övriga frågor
Carola Lind fick lotta vem som vann presentkort efter deltagande i städdag.
Sommarens aktiviteter är – 16-17 juni - agilitytävling, 12 juli - utställning, 13 juli lydnadstävling.
Tina Ekander ska kolla med kommunen om de har något bod över som vi skulle kunna få eller
köpa billigt till den nya planen.

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 2018-08-08, kl. 18:30, klubbstugan.
§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot
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Berth Ljunggren

Ordförande

Sekreterare

Sida 3 av 3

Protokolljusterare

