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§23

Mötets öppnande.

Anna-Lena Åström öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§24

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänd

§25

Val av justerare.

Laila Lindgren valdes till justerare

§26

Inlämning av övriga frågor.

Samarbetsavtal naturbruksgymnasiet
Gröna jobb
Nyckelkvittens
Tävling
Christel övrig fråga

§27

Genomgång av föregående protokoll.

Då inga medlemmar deltog vid föregående möte, finns inget föregående protokoll att gå
igenom.

§28 Rapporter:
- Kassör - Genomgång av balansrapport. Vi ligger plus i resultatrapporten. Ny dammsugare är
inköpt.
-Tävling – Ett MH 29/4 ställdes in på grund av översvämning. Tävling går igenom vårens
planerade MH och tävlingar. Till hösten har tävling ansökt om att få arrangera
noseworktävling. Det måste läggas ut på hemsidan före 25/5. Det kommer inte att bli så
många tävlingar under 2019, de ska lämnas in i juni.

-Agility – Inget att rapportera
-HUS – HUS skulle sätta ut annons i kuxabladet för planerade kurser, det har inte satts ut
ännu. På instruktörsmöten bestäms vilka kurser som ska hållas och sedan annonseras kurserna
ut. Viktigt att vi syns så att vi inte glöms bort. Valpkurs avslutad, nosework pågår.
Allmänlydnad börjar nästa vecka. En temakväll har varit. Det finns anmälningar till valp och
allmänlydnad. ”Hund för alla” ligger hos studiefrämjandet. Lena Wigren har påbörjat MH
figurant utbildning, Lena Dahlbom ska utbildas i avståndslek. Helene och Marie Larsson
utbildas i tävlingsledare patrullhund. Kerstin Andersson och Marie Larsson har tänkt gå
tävlingsledarutbildning, datumen stämde inte för dem i höstas. De inväntar nya datum.
Föreläsning 28/5 kl.18:30 med Sandra Brun, finns annons på facebook och hemsida.
- PR – Marianne Sund kommer att ta över från Anna snarast.
- Kök – Inte så mycket aktivitet än, men snart kommer kurserna igång. Hembakt mottages
gärna. Att det finns basvaror när kurser och MH drar igång. Drickorna från SM måste göras
slut på.
- Stuga -Britt-Marie, Laila och Anna-lena har varit på en föreningsträff där de fått veta att de
kan få hjälp med vissa t ex handikappramp, måla stugan. Det finns idag ingen stugfode.
Stugfogde eftersöks. Gräsklippningen måste vara tävlingsmässigt gjord, som en fotbollsplan.
Det är AME som sköter gräsklippningen. Annalena tar på sig att vara på AME om
gräsklippningen.
-Rallylydnad – Kurs planerad som ej blivit genomfört.
-Övrigt – GDPR dataskyddsförordningen träder ikraft 25/5 2018. På vår hemsida finns nu
länk till vad det innebär från SBK och SKK. Vi måste rensa i våra mail och våra filer och
papper som kan finnas hos instruktörer eller medlemmar. Endast aktuella uppgifter får sparas.
Klubben måste ha ansvariga för detta. Det måste finnas register över vart vi har
personuppgifter, vart de sparas och vilket syfte. När listorna läggs in på studiefrämjandet
skyddas av deras system. Men det ska inte sparas hos någon instruktör efter avslutad kurs.
Medlemsvillkoren delas ut och där står det hur vi hanterar medlemsuppgifter, detta godkänner
man när man blir medlem i SBK. Man sparar antal (utan personuppgifter) som gått kursen
som finns kvar till verksamhetsberättelse. Man har rätten att få sina personuppgifter raderade
helt eller delvis eller korrigerade.
Annalena och Britt-Marie blir ansvariga för GDPR.

§29

Bordlagda ärenden.

Inga bordlagda ärenden.

§30

Kalenderöversikt/plan 2018

Inget nytt. Annalena mailar och kollar då det inte funnits aktivitet på länge.

§31

Inkommande post.

30/5 är det SBK jubileum och tårtkalas. De vill veta vad vi kommer att ha för aktiviteter.
Vi har en aktivitet 28/5 och äter tårtan då.
SBK info 3 läses upp.
Gävle BK bjuder in till DM i rallylydnad 1/7.
Naturbruksgymnasiet och brukshundsklubbar har ingått ett avtal då Naturbruksgymnasiet ska
kunna utnyttja klubbens funktionärer och instruktörer. Annalena har sökt information om detta
men inte hittat något.

§32

Avgående post.

Mail om gröna jobb har skickats till Lena Hammarlund på Ockelbo kommun

§33

Övriga frågor.

Laila Englund och Annalena har tagit fram ett förslag på en nyckelkvittens. Nyckelkvittensen
delas ut. Det finns många nycklar i omlopp och om något skulle hända betyder det att alla
med nyckel bli indirekt anklagade. Vi har ibland inte fått tillbaka nycklar från ej längre aktiva.
Om inte alla nycklar är ute i omlopp så kan man ha lånenycklar t ex när man har städvecka
eller liknande kan kvittera ut en nyckel tillfälligt och sedan lämna den åter.
Fråga har kommit upp på angående hund rast/lekgård. Det har tagits upp som ett
medborgarförslag till kommunpolitiker. Medlemmar på mötet vill inte att denna lek/rastgård
ska finnas i närheten av klubben.
Lista finns i köket angående gröna jobb. Vi kan skriva upp om vi kommer på något, och där
står också vad Laila Englund redan skickat in som önskemål till gröna jobb.
Torsdagsträningskvällar är det i dagsläget varannan vecka. När det krockar med möten,
tävlingar med mera kan det bli långt mellan skottträningarna. Förslag om skott kl.18-18:15,
och att det annonseras att man kommer med skotträdda hundar kl.18:30. Annat förslag om att
lista ska finns där man skriver upp sig för att vara skottansvarig och sedan att det är fri träning
utan ansvarig. Ytterligare förslag att man har en skottansvarig mellan kl.18-18:30 varje
tillfälle och att lista för detta sätts upp på klubben där man skriver upp sig för att vara
ansvarig.
Det behövs fler aktiva i klubben. Det saknas funktionärer, domare, tävlingsledare.
Laila Lindgren kommer att trappa ner under 2019.
Pernilla Hansson och Marianne Sund har i uppdrag att hitta på något för ungdomar under
höstlovet, men även under långsiktigt perspektiv på ungdomsverksamheten.

§34

Ekonomiska frågor.

Inga ekonomiska frågor

§35

Beslut tagna under mötet

Annalena och Britt-Marie vals till klubbens ansvariga för GDPR.
Nyckelkvittens godkännes.
Skottansvarig mellan kl.18-18:15 varje torsdagsträning och att lista för detta sätts upp på
klubben där man skriver upp sig för att vara ansvarig för skjutningen. Detta ändras på både
facebook och hemsidan.

§36

Nästa möte.

Återkommer efter nästa styrelsemöte

§37

Mötets avslutande.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

Justeras:

Sekreterare Karin Persson

Justerare Laila Lindgren

Ordförande Annalena Åström

