Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
05/19

2019-03-04

Närvarande: Heléne Borgryd, Tina Ekander, Christian Fasth, Susanne Gustavsson, Ellen
Knutsson, Åsa Kronborg, Berth Ljunggren och Eva Vinrot.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna till det nya mötet.

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Ellen Knutsson till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes med tillägg av övriga frågor.

§ 4.

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

§ 5.

Inkommande handlingar
a) Inkommande från SBK
Ingen
b) Inkommande från distriktet
Inget
c) Inkommande från SKK
Inget
d) Övrigt inkommande
Vi har fått erbjudande om att delta i Svartbäcksmåladagen i september. Vi funderar på upplägg
och tar upp det på nästa styrelsemöte. Diverse inbjudningar till kurser och utbildningar, dessa
lägger Heléne Borgryd upp i ett album på facebooksidan.

§ 6.

Ekonomi
Just nu ligger klubben på minusresultat och det brukar vara så vid denna tid på året.

§ 7.

Kommittéerna
Utställning – Allt flyter på.
Lydnadl/bruks – Lydnadstävling 9/3 i Guldhunden.
Agility – Lite hinder är framtagna, börjar det snöa får dessa tas in. Gemensam träning kommer
att ske på måndagar 18:00 – 20:00.
Utbildning – Finns platser kvar på en del av vårens kurser. Vi kör ett sponsrat facebookinlägg.
Rallylydnad – Ingen från kommitteen närvarande.

§ 8.

Övriga frågor
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a) Kommunen har fått in ett medborgarförslag om ett hundbad i Linnéasjön. Styrelsen ställer
sig bakom det förslaget.
b) Trivselkvällar – som vi kommer att kalla för medlemskväll med hundträning kör vi i april
och maj på tisdagar kl. 18:30-19:00. Eva Vinrot lägger upp ett schema på styrelsens fb
som kommittéerna fyller i.
c) Industritomt – vi undrar vad som kommer att hända med klubben då kommunens plan om
att hela området ska bli industrimark börjar gälla. Vi bjuder in Christina Davidsson för att
få veta mer. Passar även på att ta lite andra funderingar med henne om hon kommer.
d) Lydnadslandslaget – tydligen har lydnadslandslaget frågat kommunen om möjlighet att
lägga träningsläger i Nybro. Vi har inte fått någon information av kommunen.
e) Distriktets årsmöte – hålls den 10/3 och Susanne Gustavsson och Heléne Borgryd åker.
f) Medlemsmöte bestämdes till den 10/4. Vi börjar kl. 18:00 med info från styrelsen och sen
har vi gästen Sussie Grönberg som pratar om draghundssport. Klubben bjuder på
smörgåsfika.
g) Registrering av träningstillfällen - Tina registrera lydnadsträningarna. Ellen Knutsson
fixar så att Anette Ringdahl kan registrera träningen i rallylydnad.
h) Guldhunden – har ändrat sina avgifter. Det kostar framöver 110 kr per timme när vi hyr
för att anordna tävling.
§ 9.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2019-04-01, kl. 18:30 i klubbstugan.
Övriga datum för årets styrelsemöten 6/5, 3/6, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12.

§ 10. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot

Ellen Knutsson

Ordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare
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