Skanör-Falsterbo Brukshundklubb
Protokoll fört vid styrelsemöte i Skanör Falsterbo Brukshundklubb,
tisdagen den 5/5 kl 19.00. Telefonmöte den här gången pga Coronaviruset.
Närvarande:
Klas Widén, ordförande
Jonas Arkestad, vice ordförande
Göran Tillberg, kassör
Pia Hallerby, sekreterare
Agneta Nilsson, ledamot
Peter Persson, ledamot
Helen Rosenqvist, ledamot
Håkan Sjöstedt, suppleant
Ingulf Clementson, suppleant
1. Mötets öppnande
Klas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
4. Godkännande av föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.
5. Ekonomisk rapport
Göran rapporterade att vi ligger något på minus just nu, men det kan härledas
till stora investeringar i bla agilityhinder, Barometern och kompletterande
belysning på appellplanen vid klubbstugan. Kurserna har också något färre
deltagare pga Corona-bestämmelser, istället för ca 12 deltagare/kurs har vi nu
fått ha max 8st.
6. Rapport styrelse/kommittéer
Klas vill få in klubbens hedersledamöter på hemsidan, samt uppdatera
klubbens historik.
Falsterbo Dog Show kommer hålla till på Horse Shows område den 12-13
sept.
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Skanör-Falsterbo Brukshundklubb
Förfrågan har kommit från Strandbadsvägens Vägförening om att hyra vår
stuga den 28 juni. Styrelsen beslutar att avslå den förfrågan i år med
hänvisning till våra inomhusregler i Corona-tider.
Göran tar upp frågan om vi ska ha kvar avtalet med Fortifikationsverket
gällande användandet av LV4-fältet. Då vi ej har utnyttjat avtalet fullt ut de
senaste åren och även har möjlighet att lägga MH-bana på egen mark
framöver så beslutar styrelsen att säga upp avtalet.

7. Övriga frågor
Det har kommit förfrågan om att få hålla privatlektioner på klubben i egen regi.
Styrelsen har tidigare fattat beslut om att inte tillåta detta och står fast vid
tidigare beslut. Ej heller kommer det utgå arvode till instruktörer.
Klas har undersökt möjligheten att hyra Revinge för spårträning, och om man
önskar detta så ska man maila Fortifikationsverket med förfrågan samt kolla
av med klubbens kassör.
Evidensia har hört av sig med önskemål om att få 10 % rabatt när de går kurs
hos oss. Styrelsen godkänner detta och Göran meddelar Vivi som är vår
kontaktperson mot Evidensia.

8. Nästa möte
Nästa möte blir den 2/6 2020 kl 19.00
9. Mötets avslutande
Klas tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Justeras

_________________
Pia Hallerby

____________________
Klas Widén
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