PROTOKOLL FÖRT VID
NEDANSILJANS BK’S STYRELSEMÖTE
2016-08-10
Närvarande: Marie-Louise Caris (Tuttan), Hanna Norin, Anna Nygårds,
Kerstin Daniels, Maria Hurtig Sparr, Mia Adolfsson och
Anna Thunell.
1. Mötets öppnande
Ordförande Marie-Louise Caris hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av justerare
Till att jämte ordförande att justera protokollet valdes Hanna Norin.
3. Dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
6. Rapporter
Agility: Väntar på offert från agilityhinder.se, de är sena med den p.g.a. semestertider…
Kvällstävlingar klass 1 21/9 och 28/9. Hinner vi ej få de nya hindren så lånar vi från GFBK.
Ansökan till Leksands Kommun om en hinderpark i Leksand har skickats in.
Tävling: Spår lägre klass 24/9.
HUS: Nina har startat upp kurserna efter sommaren.
RUS mental: Ingen rapport.
Ansvarig för denna sektor är fortfarande vakant.
RUS Utställning: Inofficiell utställning på klubben 21/8.
Plan & Stuga: Ingen rapport.
Kiosken: Maria Mååg fyller upp kiosken snarast.
Gläfset: Nytt nummer kommer ut under hösten.
Rallylydnad: Vill köpa in en ny omgång skyltar som hålls inlåsta och alltid i god ordning, samt
ett till hinder. Dessa inköp bör tas ur sektorns budget.

Draghund: Camilla tränar på, Jennies Via rehabtränar.
Hemsida: Micke Brandfors heter vår nya webbmaster, välkommen!
Han tar över ansvaret för hemsidan per omgående. Vissa ändringar kommer att genomföras,
han kontaktar även webbhotellet för att se över vårt avtal med dem.
Hemsidan kommer snarast att mobilanpassas.
Tjänstehund: Två ekipage som tävlar SM, Carolin med Spajk och Mikaela som tävlar med
lånehunden Viska.
Övning i september samt två ekipage går kurs i Härnösand.
Certprov i oktober.
Ekonomi: Tuttan fixar med Leksands Sparbank så att hon får en egen inloggning till klubbens
konton.
Ingen rapport från kassören.
Distriktet: Ingen rapport.
7. Projektgrupper
Utomhusstädning:
Risdragning i skogen mellan agilityplanen och vägen, ev. vill Nina fixa en aktiveringsbana där.
Paviljongen:
Projektgruppen för paviljongen har fått ett bra tillskott av Micke Brandfors.
Han har jobbat på väldigt bra och rivit ut allt i paviljongen och kört till soptippen samt
spacklat alla väggar inför målning.
På måndag ska han träffa Hannas bror som är elektriker för att kolla igenom all el samt titta
vad vi behöver för nya armaturer och element.
Kalle Daniels ska fixa med avloppet.
KM-helg: 17-18/9, Ingrid Höglund med och ansvarar för programmet.
KM i rally kommer att anordnas.
Övriga aktiviteter inte klara med det blir i alla fall grillning på kvällen.
8. Poängjakten
Till nästa möte funderar alla på lämpliga vinster i lotteriet.
Övriga belöningar samma system som förra året, alltså presentkort för det var väldigt
uppskattat.
9. Veckolistan
Bra fylld med namn under hösten.

10. Ekipageväggen
Micke Brandfors fotar alla ekipage som vill vara med.
Mia och Anna ska sätta upp tavellister i klubbstugan där vi sedan ställer upp dom inramade
korten.
11. BAO-uppdraget
Gick bra!
Tänk på att försöka få med flera stora starka karlar om det blir mer framtida uppdrag med
staketbygge/rivning.
12. NBK’s logga
Micke Brandfors har gjort vår logga i vektoriserat form, dvs. EPS-format.
Så vi kan använda loggan till grafiska tryck, ex. på jackor, kepsar mm.

13. Nästa möte
Måndag 12/9 kl. 18.00 på klubben, med efterföljande medlemsmöte kl. 19.00.
14. Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet dag som ovan.

---------------------------------------Ordförande Marie-Louise Caris

---------------------------------------Justerare Hanna Norin

--------------------------------------------Sekreterare Anna Thunell

