Enköpings Brukshundklubb
Styrelsemöte 2019-08-21

Närvarande: Tomas Glatz, Linn Pettersson, Elisabeth Spång, Jenny Andersson, Inger
Karlsson, Linda Lindholm, Maria Green, Caroline Eriksson, Bosse Hargsten.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes utan anmärkning.
§ 3 Val av justeringsmän
Inger Karlsson och Jenny Andersson utses till justeringsmän.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Styrelsen har en del punkter att följa upp, bland annat skärmar, speglar och titthål,
planförändringar och stölder. Dessa tas upp under respektive utskott.
§ 5 Ordförandes rapport
Inget att rapportera.
§ 6 Kassörens rapport
Klubben börjar återhämta sig ekonomiskt, Elisabeth har gjort en snabb kalkyl över året hittills
och det ser ut som klubben gjort ett noll-resultat hittills.
Elisabeth lyfter frågan kring toalett och påminner om att klubben betalar 2750 kr i månaden
för bajamajorna.
Det behövs köpa en ny skrivare, kassören tycker det är ett bra förslag. Styrelsen beslutar att
kolla priser på en ny skrivare men bordlägger själva inköpet till nästa års tävlingssäsong.
Kassören informerar att hon kollat upp vad som går bort på de olika tävlingsavgifterna, det
lägsta som går bort är 75 kr och det högsta 90 kr. SBK tar ut stambokföringsavgift, den
varierar mellan 75-90 kr.
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Linda lyfter frågan om att få köpa in kursmaterial (Maria Brandels Bäst Var-dag).
Styrelsen godkänner detta. Linda köper in.
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Vad gäller kontantstölden som skedde under Himmelfärdscupen föreslår Elisabeth att detta
redovisas tydligt i redovisningen av cupen.

§ 7 Inkommande/utgående post
Ingen inkommen post.
§ 8 Rapport från utskotten
8.1 Tävling
Funktionärer till höstens tävlingshelg. Det behöver efterlysas hjälp till köket 1415/9, Linn skriver ut en frågan i funktionärsgruppen på Facebook.
På måndag 26/8 18.30 är det funktionärsmöte för den kommande tävlingen.
Seniorgruppen återkommer om förfrågan om att arrangera spårtävling i vår 2020, de
hälsar att de gärna håller i detta.
- IGP provledarutbildning
SBK anordnar en IGP provledarutbildning, medlem Anna Hjälm vill gå på denna och
behöver styrelsens godkännande. Styrelsen beviljar Anna att delta på denna utbildning.
Maria Green vidarebefordrar anmälan till Tomas som skickar in denna.
8.2 Utbildning
Det är lågt intresse för höstens kurser. Kommande temadag 25/8 kommer ställas in
p.g.a. för få anmälda. Styrelsen behöver hjälpas åt att marknadsföra kurserna
på facebook osv.
Jenny Andersson och Sandra Träff är intresserade av att ha en ringträningskväll igen.
Förslag är att lägga det en onsdagskväll.
8.3 Organisation och PR
Linn informerar om att hon kommer återkomma till Annika på Agria för att kolla upp
priser för kommande tävlingar. Linn kommer även fundera och se över andra
eventuella sponsorer. Camilla Ljungberg har meddelat Linda att Alguttens eventuellt är
intresserade av att fortsätta sponsra. Linn tar kontakt med Camilla för att få en
sammanställning av dessa. Linn fortsätter vara ansvarig för priser och sponsorer.
8.4 Köket
Jenny informerar om att en medlem visat intresse för att hjälpa till i köket, bland annat
med funktionärsmat, inköp och annan planering kring köket.
I övrigt beslutar styrelsen att alla behöver hjälpas åt för att ragga personer för
bemanning av köket till tävlingar.
Jenny kontaktar Ketty för att kolla upp vad som hände med glassboxen. Behöver vi
betala för glassboxen?
Jenny ordnar inköp till köket inför höstterminens alla möten, kurser och event.
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Stor bravur till de medlemmar som ställt upp frivilligt att hjälpa till med gräsklippningen
nu i sommar när Mogård haft semester.
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8.5 Anläggning

Börja informerar om att han fått den gamla gläsklipparen såld för 4000 kr.
Linda kollar med Plåthuset angående plåtar. Bosse kan eventuellt ordna en
spegel.
Anläggningsgruppen ordnar hål i bodarna ute på planerna, för
dold platsliggning.
8.6 Skydd
Svante har blivit tillfrågad att hålla en skyddslicensutbildning då intresse visats.
8.7 Samhällsnyttiga hundar
Uppföljning kring ansvar för utskottet bordläggs till nästa möte.
§ 9 Övriga frågor
9.1 Rapport från vattengruppen
Tomas har haft kontakt med Gunnar A, Gunnar L och Gunnar V. Förslaget från EBK är
att kommunen gör jobbet och att klubben sedan får betala arbetet på avbetalning. Detta
behöver lyftas till tekniska nämnden för att se om detta alternativ ens är möjligt. Tomas
förslag är att invänta detta för att sedan se hur detta ska fortlöpa.
Inger lyfter frågan om det finns underlag för vattenförbrukningen. Går det att bekräfta
att läckan är ”stoppad” eller är läckan någon annanstans ändå?
Linn skriver ut aktuell info till medlemmarna.
9.2 Onsdagsträffen
Styrelsen beslutar att dra igång onsdagsträffarna fr.om. 28 augusti. Styrelsen efterlyser
onsdagsvärdar på facebook.
9.3 Omfördelning av planer och utbyggnad
Vad gäller ombyggnaden av planer har Maria, Tomas och ett gäng till rekat och det ser
positivt ut vad gäller mått för både en tävlingsmässig mondioringplan och en IGP-plan.
Nu ska offerter tas in vad gäller stängsel och skjul. Maria och Tomas ordnar underlag
för att presentera på medlemsmötet.
9.4 Bokning av planer
Förslag om att lägga upp bokning för planer på boka.se. För att få träna på klubbens
planer behöver man vara medlem eller delbetalande medlem. Styrelsen funderar vidare
på detta, inget beslut tas.
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Tävlingssekreterarna ansvarar från och med nu för att lämna pengar från tävlingar till
kassören.
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9.5 Nyckelrutiner
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Vad gäller nycklar och vapenskåpet behöver klubben ha nya rutiner. Styrelsen
beslutar att köpa in en nyckelbox för att montera i klubbstugan, där nyckeln till
vapenskåpet förvaras. Vidare går styrelsen ut med information till
medlemmarna att klubbens pistoler endast ska användas till klubbens
tävlingar och onsdagsträffar. INTE för enskild träning.
9.6 Datum för kommande styrelsemöten
Måndag 23/9 18.00
Onsdag 16/10 18.00
Måndag 18/11 18.00
Onsdag 22/1 18.00
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande Tomas förklarar mötet avslutat.

Sekreterare

_______________________
Tomas Glatz

_______________________
Linda Lindholm

Justeras

Justeras

_______________________
Inger Karlsson

_______________________
Jenny Andersson
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Ordförande
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