PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE GÄLLANDE
SKÖVDE BRUKSHUNDKLUBB
Datum: 2020-10-15

Möte nr 10

Plats:

Tid: 18.00

Skövde Brukshundklubb

Närvarande: Mikael Wadström, Christer Lundberg, Margaretha Dahlgren, Ann
Lindberg, Gunnar Hammarbäck, Maria Lögdlund, Anette Källström och Therese
Viktorsson
Frånvarande:
§1. Ordförande Mikael Wadström förklarade mötet öppnat.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Föregående protokoll godkändes.
§4. Uppföljning från föregående protokoll gällande inskickad rapport till SKK.
Hunden är officiellt avstängd till dess att bedömning är gjord och alla papper är
klara.
§5. Rapporter
a. Kassa: Utbetalning till avtalsinstruktör. Gräsklipparrobottar = guldpaket,
väntar på faktura från Söderströms.
b. Kök: Inga rapporter från köket
c. Tävling: Inger Edlund är intresserad att ta över som tävlingsledare.
Tävlingar för 2021 ligger inne så som tidigare, enklare att ställa in en
tävling än att ansöka om ny.
d. Utbildning: Sammankallande René, Ann och Ulla håller kurs varje termin,
Christer en kurs på våren. Vardagslydnad inställd. Haft ett antal
temakvällar under hösten. Wendy agility/handling. Rådande pandemi har
medfört en hel del restriktioner.
Onlinekurs, krävs det verkligen medlemskap för detta? Ingen som helst
verksamhet på klubben utan enbart online, en bra inkomstkälla för
klubben.
Vid användande av avtalsinstruktör tar denne 80% av kursavgiften.
SBK centralt har inget krav på medlemskap vid onlinekurs.
e. Område: Taket på ladan måste göras i ordning inför vintern, försöka
lägga en pressning och sedan laga med plåt till våren. Christer kikar på
det när det är ljust.

f. Agility: Inga rapporter från agility.
g. Tjänstehund: Inga rapporter från tjänstehund.
h. RUS: Inventera skador på MH banan, åtgärdas under våren 2021.
§6. Skrivelser: Se information på SBK:s hemsida.
§7. Information från distriktet:
Ordförandemöte oktober. Tävling, hjälpas åt, intresserade
tävlingssekreterare. Extern ordförande vid årsmöte. Läger i Karlsborg
2021. Instruktörsutbildning.
§8. Beslut:
a. Medlemskrav Onlinekurser? Styrelsen beslutar att inget krav på
medlemskap vid deltagande på onlinekurs.
§9. Övriga frågor:
a. Självbestämmande i kommittéer? När det inte kommer till ansvarsdel då
ansvarar styrelsen.
b. Gamla protokoll? Therese Viktorsson ser till att dessa kommer upp på
anslagstavlan.
§10. Nästa möte: 11/11 kl 18:30
§11. Mötet avslutas.

_________________________
Mikael Wadström, ordförande

_____________________
Therese Viktorsson, sekreterare

