Enköpings Brukshundklubb
Styrelsemöte 2019-03-12
Närvarande: Tomas Glatz, Inger Karlsson, Linn Pettersson, Bosse Hargsten,
Caroline Eriksson, Jenny Andersson, Maria Green, Elisabeth Spång och Linda
Lindholm
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Punkten ”städdagar” läggs till under Övriga frågor.
§ 3 Val av justeringsmän
Inger Karlsson och Elisabeth Spång utses till justeringsmän.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Inget föregående protokoll.
§ 5 Ordförandes rapport
Ordförande informerar om att möte med kommunen angående vattenläckan är på
gång, ordförande inväntar datum. Klubbens arbetsgrupp för vatten och avlopp ska
träffas så snart som möjligt för att formulera frågeställningar att ta upp med
kommunen.
§ 6 Kassörens rapport
Kassören informerar om aktuell kontobalans, företagskontot har 44.913 kr och
mälarkontot 64.109 kr.
Elisabeth har lämnat in underlag för verksamhetsstöd hos Studiefrämjandet.
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6.1 Nyckelkvittenser
Kassören har under mars skickat ut ett mail till personer som i dagsläget inte
har aktivt uppdrag i föreningen, men som fortfarande har nyckel till klubbstugan.
Hittills har Elisabeth fått fyra svar, hon har fått in en nyckel och kommer få in
ännu en nyckel framöver. Nya nyckelkvittenser har tagits fram och kommer
börja användas fr.o.m. nu.
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Elisabeth informerar om att SBK lanserat ett nytt sätt att teckna medlemskap där det
sker centralt via Brukshundklubbens hemsida. Det skulle innebära mindre
administrativt arbete för kassören. Styrelsen beslutar att testa det nya
medlemskapssystemet en period för att sedan utvärdera. Linda L lägger upp på
hemsidan.

§ 7 Inkommande/utgående post
Inkommande mail från en medlem som ställt frågan om att få hyra
agilityhagen 19/5 för att anordna exteriörbeskrivning. Styrelsen ställer
sig positiv till detta, Linda L återkopplar samt meddelar att det inte finns
några toaletter eller rinnande vatten.
Mail om Trädgårdsdagen i Enköping har inkommit, styrelsen beslutar att tacka ja till
att medverka. Info kring detta tas upp på kommande medlemsmöte. Trädgårdsdagen
hålls den 7 september 2019.
§ 8 Rapport från utskotten
8.1 Tävling
Det har inkommit en fråga från ett företag om att få stå på Himmelfärdscupen
och sälja. Maria G ställde frågan i arbetsgruppen för cupen och fick flera
förslag.
Olika förslag:
- Att försäljare betalar 500 kr/dag, med rabatt då flera dagar bokas upp.
- Att försäljare skänker priser till tävlingen för motsvarande kostnad.
- Försäljare får skänka första till tredje pris till en klass under dagen de vill
närvara, och då få marknadsplatsen gratis.
Styrelsen beslutar att försäljarna får betala 500 kr/dag, oavsett storlek på
montern. Kassör Elisabeth kan fakturera de försäljare som bokar plats, hon
behöver då företagetsnamn, organisationsnummer, postadress, e-postadress,
kontaktperson, antal dagar och vilken summa som ska. Vartefter behövs
kanske en karta över monterplatserna ordnas för översikt.
Styrelsen beslutar även att ha öppet för försäljare vid varje tävling som klubben
anordnad, kostnaden är 500 kr/dag. Linda lägger ut infon på hemsidan samt
Facebooksidan.
Linn Pettersson anmäler sig att delta i sponsorgruppen. Hon läggs till i
arbetsgruppen på Facebook.
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Inger ansvarar för att boka fler bajamajor till Himmelfärdscupen. Det behövs
bland annat en stor bajamaja som är handikappanpassad. Inger tar kontakt
med Toabolaget och hör hur många bajamajor han tror det går åt för cupen, vi
räknar med ca 150 personer/dag. Hon kollar även upp vad som ingår. Styrelsen
kommer fram till att det även kommer behövas en extra bajamaja till tävlingarna
12/5 och 19/5. Inger kollar med Toabolaget vad som är smidigast och mest
ekonomiskt, att EBK hyr en Bajamaja under ca 1 månad eller att EBK hyr in en
bajamaja BARA under de aktuella dagarna.
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8.2 Utbildning
Linda Lindholm och Sara Karlsson sitter i utbildningsutskottet i år. I vår
är det hittills planerat en grundkurs i nosework, en valpkurs och en
grönt kortkurs i draghundsport. Det planeras dessutom en appellkurs
och ipo-kurs.
Fr.o.m. i år ligger all kursadministrering hos Studiefrämjandet.
Jenny Andersson planerar för ringträning framöver. Jenny pratar ihop sig med
ytterligare medlemmar och spånar på upplägg och tillfällen, hon informerar
sedan utbildningsutskottet.
8.3 Organisation och PR
Inget att rapportera.
8.4 Köket
Jenny A har tagit kontakt med Enköpings kommun för att kolla vilka
hygienföreskrifter som gäller för livsmedelshantering och tillredning under
tävlingar. När det gäller arrangemang som är slutna, där endast klubbens
medlemmar närvarar, är det okej med bara vattendunkar. Vid tävlingar krävs
dock tillredningskök med rinnande vatten.
Diskussion kring lösningar för t.ex. himmelfärdscupen diskuteras. Att grilla
hamburgare borde inte vara något problem då de tillagas och alla tillbehör är i
slutna förpackningar och tuber. Maria G kollar även med Rombergaskolan om
det går att hyra skolköket och hör sedan av sig till köksutskottet. Köket ställer
frågan om att få köpa in en vakumförpackare om det inte går att hyra skolköket,
frågan bordläggs tills vidare.
Klubben behöver se över alla hygienrutiner i köket nu när klubben inte har
något rinnande vatten.
Linda har ordnat en köksmail till Caroline och Jenny samt lagt upp Caroline som
användare på Martin & Serveras e-handel.
8.5 Anläggning
Ett förslag om att ordna en ringträningsskylt lyfts. Inger tar med sig frågan till
anläggningsgruppen.
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Det behövs köpas in en apportbock till IGP, styrelsen avvaktar med inköp tills
en omfattande inventering av tävlingsboden skett.
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8.6 Skydd
Klubben saknar en skyddsärm, eventuellt kan en medlem ha en ärm att låna ut
under Himmelfärdscupen. Klubben behöver då köpa ett överdrag för ca 500 kr.
Caroline tar på sig att höra med en medlem om möjlighet att låna in en
skyddsärm från t.ex. Västerås Brukshundklubb finns.
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8.7 Agility och rallylydnad (vilande)
8.8 Samhällsnyttiga hundar
Inget att rapportera.
§ 9 Övriga frågor
9.1 Öppet hus
Frågan kring öppet hus bordläggs till nästa styrelsemöte.
9.2 Instruktörsavtal
Linda har tagit fram ett förslag på instruktörsavtal, övriga styrelsemedlemmar får
i uppgift att läsa detta till nästa styrelsemöte och frågan lyfts igen då.
9.3 Onsdagsträffarna
Säsongspremiär för onsdagsträffarna är 20/3 2019. Styrelsen diskuterar kring
upplägg och planering. Köket kommer hållas öppet och ha fika till försäljning
under första tillfället.
Styrelsen beslutar om att ändra ordet träningsvärd till klubbvärd. Linda lägger ut
ett inlägg om att vara klubbvärd på hemsidan och i facebookgruppen.
Styrelsen beslutar att ändra tid för platsliggning utan skott till 19.15. Tid för
platsliggning och budföring med skott är 18.30-19.00. Styrelsen behöver pusha
mycket och informera medlemmarna om vad det innebär att vara klubbvärd,
uppmuntra alla till att anmäla sig som klubbvärd.
Sista tillfället för onsdagsträffen denna säsong blir 19/6. Linda informerar om
detta på hemsidan.
Maria lyfter förslaget om att anordna ”drop-in lydnad” under onsdagsträffarna.
Hon ska lyfta frågan bland instruktörerna och återkommer.

9.4 Tävlingsfunktionärer och årets tävlingar
Möte för tävlingsfunktionärer hålls kl 17.30 20/3 i klubbstugan. Linda lägger ut
info på hemsidan. Alla klubbens tävlingsfunktionärer har bjudits in, inbjudan ska
även läggas ut till andra medlemmar och eventuella intressenter.
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9.5 Städdagar
Datum för vårens städdag klubbas till 14/4 10.00. Styrelsen beslutar att klubben
bjuder deltagande medlemmar på hamburgare under dagen. Datum för höstens
städdag bordläggs till nästa möte.
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§ 10 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare

______________________

______________________

Tomas Glatz

Linda Lindholm

Justerare

Justerare

______________________

______________________

Inger Karlsson

Elisabeth Spång

Sida

5

Ordförande
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