HÖRBY BRUKSHUNDKLUBB
MEDLEMSMÖTE 3/2019

Protokoll 2019-10-18

18 medlemmar närvarande

§1

Marie Nordgren förklarade mötet öppnat

§2

Marie Nordgren valdes till ordförande för mötet

§3

Eva Sandström valdes till sekreterare för mötet

§4

Helén Svantesson och Anette Parup valdes att justera
protokollet

§5

Ja mötet hade blivit stadgeenligt utlyst

§6

Dagordningen godkändes

§7

Föregående mötesprotokoll: inga synpunkter

§8

Kassören berättade om klubbens ekonomi:
Återhämtning sker nu sedan taket betalats. På bankgiro/kassa
finns nu ca 98.000 kr och 100.000 på bankbok. Klubben har
ansökt om ett bidrag på 50.000 från kommunen

§9

Inkommande post
Skånedistriktet om tjänstetecknets utseende: viktigt med
ljus bakgrund/kontrast så att bokstäverna SBK syns
Skånedistriktets utställning för Bruksraser i Åstorp 16 nov

§ 10

Styrelsen informerar
a/ MALMÖ INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING 2020-03-28/29:
Avtalet har sagts upp efter det extra mötet 10 september
Agility- och Rallylydnadstävlingar där hela klubben ställer upp
som funktionärer får bli ny inkomstkälla
b/UPPDRAGSBESKRIVNING för varje sektor: styrelsen har haft
möte med en del av sektorerna och arbetet har påbörjats
c/ HEMSIDAN horbybk.se är nu igång och får beröm. Vissa
justeringar återstår
d/ 2020 FYLLER HÖRBY BK 30 ÅR: Det kommer vi att fira
den 10 oktober med Öppet Hus. Kom med förslag på…
e/ LOKAL POLICY finns anslagen i entrén. Viktigt att ni fotar och
hör av er om ni ser skadegörelse som klubben kommer att
polisanmäla
f/ LAGEN OM RÖKNING: Rökförbud råder över hela vårt
arrenderade område utom vid soptunnorna och bortom
g/ HUNDUNGDOM är kvar till årsmötet 2020 och blir sedan en
sektor inom klubben. Nya hundungdomsmedlemmar ska alltså
inte välja Hörby BK som ungdomsklubb utan en aktiv någon
annanstans eller bli familjemedlem. HU kommer att debiteras
hyra för den tid de inte hjälpt till på avtalade arrangemang
h/ STÄDNING AV KLUBBSTUGAN: Pia A kommer att städa kök
och toaletter på torsdagarna. F ö städar var och en efter den
aktivitet man haft. Viktigt att plocka undan vattenskålar mm
och kontrollera att ingen hund uträttat behov inomhus. Ättika
finns. Alla hundar som vistas inne i stugan skall vara kopplade
eller i burarna
i/ UTBILDNING: 2 utbildas till SBK instruktörer: Anette P och
Ingalill. Och 2 till agility: Lina och Mi
j/ POÄNGSYSTEMET utvärderas vid årsskiftet

§ 11

Sektorerna informerar
AGILITY: De officiella tävlingarna 5 maj/oktober och blåbärstävlingarna gav ca 40 000 kr netto. Oktobertävlingen hade
ca 45 funktionärer
2020 blir tävlingarna 31 maj och 6 september
KÖK: Sopsorteringen är samma som ni har hemma. Komposten
blir för blöt. Låt därför kaffefiltret vara kvar till nästa bryggning
MARK: fungerar bra
MEDLEMSANSVARIG: 242 medlemmar nu
RALLYLYDNAD: enligt kassören gick tävlingen med 12 000 kr
i vinst. Det har hållits kurser i rallylydnad vår och höst
Sektorn har planeringsmöte torsdagen den 24 oktober
SPECIALSÖK: föredraget och helgkursen med SWDI i augusti
gick enligt sektorns beräkning med vinst bl a tack vare att
Ekerödsrasten sponsrade med boendet
Klubbmästerskap ordnat med 9 deltagare och Petra E vann
Lördagen 9 november arrangeras en inofficiell tävling i
klass 1 med Anette R och en inhyrd domare. Med redan
20 deltagare är platserna fyllda
EVENEMANG: Har bl a hand om Terrierutställningen i maj.
Helene behöver en medhjälpare
WEBMASTER: den gamla sidan har varit svår att avveckla
Vill gärna ha tips via mailadressen webmaster@horbybk.se

§ 12

Övriga frågor
5 hopfällbara bord till terrierutställningen och agilitytävlingarna
mm och en vilosäng har köpts in
På loppisen var det fler som ville sälja än köpa. Nästa planeras
till januari och inomhus och mer struktur
P g a lag om personuppgifter hade styrelsen beslutat att inte
längre lägga ut medlemsprotokollen på hemsidan och inte heller
hålla dem tillgängliga i en pärm i klubbstugan. Mötet höll inte
med utan vill även i fortsättningen ha protokollen både på
hemsidan och i pärm. Men utan detaljerade personuppgifter

§ 13

Nästa möte är söndagen den 16 februari kl 10.00
d v s årsmötet 2020

§ 14

Förklarade ordförande Marie Nordgren mötet avslutat
BILAGOR: Ekonomisk redovisning
Närvarolista

Enligt uppdrag

Ordförande

Eva Sandström

Marie Nordgren

Justeras

Justeras

Helén Svantesson

Anette Parup

