Protokoll fört vid Skanör Falsterbo Brukshundsklubb 2017-02-07
Närvarande:

Marie-Louise Stenshammer Kondrup, Ordf
Ann-Kristin Jacobsson,
Göran Tillberg,
Claes Jacobsson,
Stig Hellerstedt,
Emma Svensson,
Hanne Helbrink
Gunilla Söderblom Högberg

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
Ordförande föreslog att delar av dagens styrelsemötesprotokollet redovisas i
verksamhetsberättelsen för 2016 som nyligen godkänts och skickats ut till
medlemmarna inför kommande årsmöte den 26 februari.

2. Godkännande av kallelse
Styrelsen godkände kallelsen som utkom i tid till alla berörda.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med den avvikelse som framkommer under pkt 1 och som
kommer att visas i kommande punkter i detta protokoll.
4. Rapport från kommitteér
Hänvisas till utförlig rapport i 2016 års verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk rapport
Kassören Göran Tillberg meddelade att ekonomin var god trots större investeringar
än vad som var budgeterat för 2016. Se ytterligare kommentarer i 2016 års
verksamhetsberättelse.
6. Mål

6.1 Uppsatta mål för verksamhetsåret 2016 och uppfyllelse av dessa redovisas i
2016 års verksamhetsberättelse

6.2 Styrelsens målinriktnig för verksamhetsåret 2017 är att:
6.2.1 Säkerställa tillgång till mark för kursverksamhet och tävlingar.
Genom att:
- ha fortsatt kontakt med markägare Björn Nilsson kring att arrendera dennes
mark.
- ha fortsatt kontakt med familjen Helgesson för fortsatt arrendering av dennes
mark.
- verka för fortsatt goda dialoger med Sydskånska kennelklubben, för att även
under verksamhetsåret 2017 få möjlighet att delta på FHS veckan.
6.2.2 SFBK skall arbeta för att attrahera nya medlemmar och behålla befintliga
medlemmar.
Genom att:
- göra en Mentimeter undersökningar kring nöjdheten hos våra medlemmar.
- införa öppen träningskväll för våra medlemmar.
- anordna medlemskvällar
- anordna föreläsningar och andra hundrelaterade kurser
- anordna instruktörsledd tematimme på öppen träningskväll.
- skapa tävlingsträningsgrupp för klubbens tävlande ekipage.
- skapa aktiviteter för alla raser och förare där alla är välkomna.
- marknadsföra klubben i kommunen
- marknadsföra klubben på sociala medier
6.2.3 SFBK skall arbeta för att öka antalet funktionärer och instruktörer.
Genom att:
- Se över möjligheter till att införa belöningssystem för instruktörer och
funktionärer.
Anordna egna instruktörs- och funktionärsutbildningar där SFBK står som
arrangör.
7. Mötet avslutades
Vid protokollet:

Justeras

Gunilla Söderblom Högberg

Marie-Louise Stenshammer Kondrup

