PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE GÄLLANDE
SKÖVDE BRUKSHUNDKLUBB
Datum:

2020-05-19

Möte Nr: 6

Plats:

Skövde Brukshundklubb

Tid: 18:30

Närvarande: Mikael Wadström, Ann Lindberg, Christer Lundberg, Maria Lögdlund, Anette
Källström, Therese Viktorsson
Anmäld frånvaro: Gunnar Hammarbäck, Margaretha Dahlgren

Dagordning:
§1. Mötets öppnande
§2. Godkännande av dagordning
§3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
§4. Uppföljning
a. Nycklar, Mikael W har varit i kontakt med Ann-Christine Johansson som kommer
överlämna sin nyckel till nyckelansvarig Gunnar Hammarbäck
b. Utskick via medlemsregister
c. Riktlinjer enligt SKK/SBK
§5. Rapporter
a. Kassa: Styrelsen gått igenom ekonomiskt underlag, se bilaga 1.
b. Kök
c. Tävling: Ändrade riktlinjer kring antalet deltagare = 50 st, dessa riktlinjer gäller t o m
31/8-2020, riskanalys enligt FHM. Styrelsen beslutar att ställa in årets tävlingar.
d. Utbildning: Planerar att starta ytterligare en onlinekurs, se bilaga 2. Planerad MH
figurantutbildning ställs in.
e. Område: En del saker som behöver fixas. Åkgräsklipparen behöver en uppfräschning
inför säsongen (olja, stift m m). Fått fråga om det finns högtryckstvätt på klubben?
Beslut tas att förlägga städdagen till lördagen den 27/6.
f. Agility
g. RUS: MH 7/6 inställt. Deltagare får inte bo längre bort än 2 timmar från klubben. Två
planerade kennel MH 5/7 och 30/8, går att fylla på med lokala ekipage.
Riskbedömning inför varje MH, endast två ekipage i taget.
h. Tjänstehund
§6. Skrivelser: Nytt betalningssystem SBK-tävling.
§7. Distriktsinformation: Information nya riktlinjer.
§8. Beslut
a. Styrelsen beslutar att ställa in samtliga officiella tävlingar år 2020.
b. MH styrelsen beslutar att MH genomförs efter riskbedömning.
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c. Återbetalning kurs: styrelsen beslutar från och med 1/6-2020 betalas inga kursavgifter
tillbaka om en deltagare väljer att inte delta. Vid skada på hund eller förare ska
veterinärintyg/läkarintyg uppvisas och förtur ges till likvärdig kurs.
d. Allmänna riktlinjer: Christer Lundberg justerar dessa till rådande läge.
§9. Övriga frågor
§10. Nästa möte: 27/6 kl 15.00
§11. Mötet avslutades

Protokollet justeras

Mikael Wadström
mötets ordförande

Therese Viktorsson
mötets sekreterare

