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RONNEBY BRU KSH U NDKLU BB
PROTOKOLL STYRELSE,MÖTE 2013-06-03 KI.18.30 _ 2I.OO

Niirvarande: Fredrik Berg
Daniel Karlsson
Carina Svedberg
Hanne Eriksson
Britt-Marie Lindberg
Mia Persson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Ej närvarande: Catharina Salomonsson
Karin Loodin Danielsson
Roland Sjösten

s1
Ordförande hälsade alla välkomna och forklarade mötet öppnat.

$2
till handlingarna.

Föregående mötesprotokoll godkänt och läggs

$3

In- och utgående mail-post diskuteras och läggs till handlingama.

Kassören redovisade resultat- och balansräk"åå" och dessa läggs till handlingarna.
Redovisade resultat och jämforande utfall 13-05-31 motsvarande period föregående år.
Klubben har fått bidrag från kommunen med 30000 kronor + 5000 kronor.

$s
Information från kommittdema:

HUS: Mia Persson informerade om att de haft en ledarträff där det diskuterades omkring det
minskande antalet anmälningar till kurserna Under våren har det varit 3 grundkurser, 1
grundkurs dagtid, 2 fortsättningskurser, 1 tävlingslydnadskurs, 1 fortsättningskurs bruks.
Arbetet med att få en bra föreläsare till ledarträffen i höst fortsätter.

tÄVS:

Ingen ny information.

RUS: Ingen ny information.
STUGA: Arbetet med att sätta upp belysningen fortsätter.
Inne: Ingen ny information.

PR-INFO: Jobbar på som vanligt.

TEMA: Det
hösten.

har varit en veteriniirkväll i var som var välbesökt och detta återkommer

till

RONNEBY BRU KSH U NDKLU BB
AGILITY: Fler funktionärer till den officiella tävlingen den23 juni behövs. Fredrik ska ta
kontakt med Eva Blomqvist för att ta reda på vad det behövs funktionärer till.
RALLYLYDNAD: Britt-Marie Lindberg informerade om att Inki tagit fram material i form
av Häfte och DVD till rallylydnadskurserna. Kursdeltagarna i höst far detta material och
sedan görs en utviirdering. Under våren har det varit en nybörjarkurs och en fortsättningskurs

i

rallylydnad.

s6

flngdomssektion inom Ronneby Brukshundklubb. Inbjudna Marcus och Lovisa
Callenbring. Ordförande hälsade Marcus och Lovisa välkomna. De framförde att de ville
starta upp den Ronneby Hundungdom som är vilande. Lovisa hade pratat med några
ungdomar inom klubben som var intresserade. Det är ett rätt stort steg att bilda en
Hundungdom då de ska ha en helt egen styrelse och egen ekonomi att sköta. Dels ha egna
instruktörer. Allt detta kan ta etttag att ordna, så vi föreslog att det istället skulle startas en
ungdomskommittö med representation i styrelsen till att börja med och efterhand, om intresse
finns, starta en Hundungdomsklubb. Hanne skulle skicka namn på ungdomar som finns i
klubben så aff Lovisa kunde ta kontakt med dessa och höra hur stort intresset är. Får tas upp
ltterligare inom styrelsen och andraberörda kommittder inom Ronneby Brukshundklubb.

$7
Protokoll från hemsidan: Roland Sjösten har framftirt önskemål om att protokoll från
styrelsemöten, medlemsmöten och årsmötet ska sättas ut på hemsidan.
Styrelsen beslutade att protokollen ska sättas ut på hemsidan.
$8

övriga frågor: Inbjudan till 40 ars fest har inkommit från Sölvesborgs Brukshundklubb för
två representanter från klubben lördagen den 17 augusti kl 17,00.
Sfyrelsen beslutar att skicka Fredrik Berg och Daniel Karlsson. Inköp av ett fruktträd
(plommon) som present från klubben.
Hanne Eriksson hade tagit upp frågan om klubbdress på ledarträffen den2815 och det fanns
intresse av en klubbdress. Hanne ska jobba vidare med detta.
$e

Ordförande förklarade mötet avslutat.
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