PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE GÄLLANDE
SKÖVDE BRUKSHUNDKLUBB
Datum: 2020-09-17

Möte nr 9

Plats:

Tid: 18.00

Skövde Brukshundklubb

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

§1. Ordförande Mikael Wadström förklarade mötet öppnat. Ann Lindberg
utsågs att föra dagens protokoll.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Föregående protokoll godkändes med komplettering att Ann Lindberg var
närvarande, samt att ordförandens och sekreterarens namnförtydliganden ska
anges på raden för underskrifterna.
§4. Uppföljning från föregående protokoll gällande ”Incident i samband med
spårträning”: Christer har varit i kontakt med berörda och rapport skickas till
SKK. Ansvarig hundägare har inte hört av sig angående att få hjälp med hunden.
§5. Rapporter
a. Kassa: Ekonomin är god
b. Kök: Inga rapporter från köket
c. Tävling: Följande tävlingar är anmälda till SBK-tävling: Elitspår 10-11/4,
Lydnad alla klasser 7/5, Apellspår 6/6, Sök alla klasser 18/9, Spår lkl+hkl
19/9, Lydnad alla klasser 30/10.
d. Utbildning: Kurser som pågår nu är: Valpkurs, Tematillfällen, Onlinekurs
valp. På gång är: Sökkurs
e. Område: Det blev mycket gjort på städdagen den 12/9 både inne och
ute. Tack till de sju personer som deltog.
f. Agility: Inga rapporter från agility.
g. Tjänstehund: Inga rapporter från tjänstehund.
h. RUS: MH 30/8 och 13/9 genomfördes vid Rottweilerklubbens bana i
Nossebro. Höstens MT är inställda.

§6. Skrivelser:
Skrivelse har inkommit angående svårigheter att samarbeta med en
hjälpinstruktör (detaljer i bilaga).
§7. Information från distriktet:
Inbjudan till ordförandekonferens på Tidaholms Brukshundklubb den
8/10 kl 19.00.
Det behövds fler lydnadsdomare, tävlingsledare och tävlingssekreterare.
Distriktets tävlingskommitté efterlyser därför lämpliga kandidater från
klubbarna som kan tänka sig att utbilda sig till något av ovanstående.
§8. Beslut:
a. Medlemskrav Onlinekurser:
Styrelsen beslutar enhälligt att man ska vara medlem i Skövde
Brukshundklubb för att gå onlinekurs i Skövde bk:s regi.
b. Styrelsen beslutar att en hjälpinstruktör inte längre ska användas
som funktionär i klubbens verksamheter (detaljer i bilaga).
Margaretha Dahlgren reserverar sig mot beslutet.
§9. Övriga frågor:
Kongresshandlingarna gicks igenom.
§10. Nästa möte:
Torsdagen den 15 oktober kl 18.30
§11. Mötet avslutas.

_________________________
Mikael Wadström, ordförande

_____________________
Ann Lindberg, sekreterare

