Roslagens Brukshundklubb
Klubbnr: 0399
Plats: Jyckebo

PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE
Nr 2/2019
Datum: 2018-03-27
Tid: 19:00-20.20

Protokoll
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.
2. Närvarande/frånvarande
Närvarande:
Gunnel Löfqvist
Hasse Öijerstedt
Kathe Jonsson
Agnetha Ekholm
Jimmy Wranning
Sarah Esperi
Kerstin Lundin
Monica Floge
Catherine Andersson
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Presentation av samtliga deltagande vid mötet.
4. Val av justeringsperson
Ordförande och sekreteraren valdes att justera protokollet.
5. Föregående protokoll (dat 2019-02-24)
Protokollet lades till handlingarna
Konstituerade protokoll lades till handlingarna
6.
7. Inkommande och utgående post
Har styrelsemedlemmarna synpunkter på mail som skickas ut, skicka synpunkterna till
Gunnel.
7. Korta rapporter
- Ekonomi – ej aktuellt idag

-Tävling – sektormöte genomfördes i januari. För tävlingar 2020 kommer marker att
bestämmas innan datum för tävlingar bokas. Tävlingar bokade under 2019 går som planerat.
Kodlås köps till tävlingsboden. Tävlingskommittén ansvarar för koden. Jimmy köper lås.
En pistol används till träning och en till tävling (MH).
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Varför minskar det att folk hjälper till på tävling? Enkät skickas ut, denna får besvaras
anonymt. Tävlingskommittén ansvarar för enkäten samt sammanställning av detta.
Mailadress önskas som går till sökhundsgruppen. Sökhundsgruppen bestämmer vem som har
huvudansvaret för mailadressen. Hasse tar frågan och meddelar till Gunnel.
- Mental – 4 styck nya MH figuranter utbildade och godkända. 28 april nästa MH.
- Fogde – Nuvarande fogde har avsagd sig uppgiften. Hasse tilldelas fogde ansvaret. Det
ingår bl.a gräsklippningsschema samt övriga underhållsfrågor.
- Utbildning – Kurserna fyllda hela våren, kurserna börjar i början på april. En instruktör går
utbildning Specialsök 2. En medlem kommer att skickas på agility instruktörs utbildning.
- Kök – Köket rullar igång nu när vädret blir varmare. NW kurs är bokat 2 helgdagar. Nästa
tävling är 6 april.
- Utställning – Det behövs bärhjälp och parkeringsvakter 6 juni. Det är även startklass
lydnad samma dag. Frågan tas upp på medlemsmöte om hjälp.
- PR/Info – Uppvisningar bokade lilla torget 1/6 och 13/7. Samarbete med Tiohundra om
aktivitet den 4 juni för att umgås med hundar. Uppvisning är bokat på Hundens dag 31 aug.

8. Övriga frågor
-Tre samordningsmöten genomfördes under 2018 med verksamhetsansvariga och
styrelse. Gunnel frågar verksamhetsansvariga om de vill fortsätta med samordningsmöten
och vad skall mötena innehålla.
-Medlemsmöte 3 april. Mötet är till för medlemmarna. SBK:s värdegrund och kärnvärden
tas upp detta medlemsmöte. Förslag till dragplåster till nästkommande möten
Sjöräddningssällskapet och Roslagens hundrehab, fysträning med hund (Hasse kollar om
Roslagens Hundrehab kan 3 april). LiKo, fotograf, inbjuds komma på fixardag 13 april.
-Dammsugare köps in av Agnetha till träningsrummet. Larm ur funktion i
träningsrummet. Gunnel kollar med larmansvarig.
-Röjning av uppletande rutan inför tävling. Gunnel kontaktade kommunen i januari, Gatu
Park har ej svarat på uppföljningsmail. Catherine kollar upp med kommunen.
Dags att byta uppletande ruta – den på andra sidan behöver röjas för sly.
Tävlingskommittén får uppdrag att hitta nya uppletande rutor.
-Vår fixardag 13 april. Alla kommer in med förslag på saker som behöver fixas. Gunnel
gör lista. Ex. Måla innetak, planka lös MH boden. Plåt till överliggare på lydnadsplanket
-mäta mått ge till Kathe. Tävlingsboden – städa, rensa. I agility boden växer det svart
mögel, bör högtryckstvättas när det är varmt.
-Roslagens smådjursklinik skall bjuda in nya hundägare. De har frågat om Rbk vill lämna
ut reklam, vi har lämnat broschyrer. Rbk får låna behandlingsrum och informera 23/4. PR
gruppen planerar detta.
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-Årsmötet prisutdelning. Det har kommit in synpunkter på önskemål om bilder på alla
vinnare. Även 2-3-4 osv placeringar, inte bara vinnare. Tävlingskommittén återkommer
med ett förslag.
-Hantering av träningsledarbevis. Tävlingskommittén skickar namn till distriktet. Finns
krav på träningsledare för att träna med lös hund i skogen när det är koppeltvång.

9. Nästa möte
24 april kl 19
10. Mötet avslutas

Justeras:

Catherine Andersson
Sekreterare
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