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Styrelsemötesprotokoll 2016-10-20
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Anna Thunell, Anna Nygårds, Maria Hurtig Sparr, Mia Adolfsson,
Hanna Norin och Sofie Löfgren.

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Anna Nygårds valdes att justera.

§3

Fastställande av dagordning
Godkändes.

§4

Föregående protokoll
Godkändes.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
 29/10 Tävlingsledarkonferens i Borlänge
 Informationsmöte 19/11 i Sthlm om SKK’s organisationsutredning. Vi anmäler
Nina från NBK.
 Information SBK om förbundsstyrelsens beslut gällande mentaltest.
 Mail om utvecklingsprojektet inom SBK Dalarna.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Ekonomisk rapport för perioden saknas.
Tuttans inloggning till internetbanken fixas omgående.
Sofie ser över och försöker få autogiro på så många fakturor som möjligt.
B, Sektor
AgilitySektorn
Helgkursen för nybörjare blev lyckad.
Nya hinder är beställda och borde vara på g snarast.
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TävlingsSektorn
Sofie Löfgren är nu klar och godkänd tävlingssekreterare.
Lydnadstävling i körhuset Rättvik 2017-01-29, startklass + klass 1, Carolin och
Nina är ansvariga.
HundUtbildningsSektorn
Vi har haft föreningsdag för högstadieungdomar i Rättviks Kommun, Hanna och
Nina höll i detta.
Nina kör måndagsträningar oktober månad ut.
Under vintern kommer Nina att hålla kurser inomhus i Gymnasiets Hundhus,
ev. blir det även gruppträning inomhus vid något tillfälle.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport, fortfarande vakant.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Utställning i körhuset, Daladubbeln 19-20/11.
Kricko kör just nu en utställarskola på klubben, kommer även ev. att bli en ny
omgång inomhus i Hundhuset i vinter.
TjänstehundsSektorn
Fått ett nytt ekipage, och ytterligare ett ekipage väntar på certprov.
DraghundsSektorn
Jennie och Via knep en bronsmedalj i SM i barmark som gick i Sundsvall.
RallylydnadsSektorn
Det har kommit nya skyltar (moment), vi tar fram några omgångar skyltar med
hjälp av Studiefrämjandet.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Vi säger upp vårt fasta avtal med Telia, uppdras till kassören av ordna detta med
Telia.
Leasingavtalet på kopiatorn sägs också det upp av kassören.
Agilityflaket ska flyttas till parkeringen, tuttan kollar mer med Peter Fallgren om
detta.
Kiosken
Ingen rapport.
Gläfset
Nytt nummer kommer ut i december. I väntan på detta skickar vi omgående ut ett
informationsblad om poängjakt och ridhusträning i vinter.
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Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Maria har varit på möte, sedvanliga ärenden avhandlades.
§7

Projektgrupper
Utomhusstädning
Arbetsdag tillsammans med paviljongen, söndag 2016-10-30.
Paviljongen
Arbetsdag, se ovan.
Therese Liljas kille som är elektriker har fixat och kopplat in nya armaturer i taken
och fixat jordade eluttag.
Vi beslutar att köpa in en byggfläkt från Jula för x-pris 190 kr, Sofie fixar.
Klubbhelgen 17/9 (Utvärdering)
Klubbmästare i rallylydnad avslöjas på årsmötet, uppskattad dag dock få med.
Nästa år annons ut tidigare och tydligare, måste vara fler i projektgruppen.

§8

Poängjakten
Avslutas 2016-11-20. Liknande vinster som förra året, presentkort på Big Street
(Jeanette), Granngården (Hanna) eller Quality K9 (Kerstin), beloppen/poängnivå
bestäms när vi har fått in allas poäng. För de som kommer upp i 40 poäng kan
även ridhusträning väljas som pris. Vi funderar vidare på vinster i lotteriet.
Anna T. tar emot sammanställningar av poängen, thunells@hotmail.com.

§9

Inomhusträning i vinter i Leksands Ridhus
Leksands RK erbjuder oss att hyra deras ridhus på söndagar i vinter, vi tackar ja.
9 förmiddagar kl. 9-12 + 6 eftermiddagar kl. 17-20 för 13 500 kr. Vi beslutar att ett
säsongskort ska kosta 400 kr, som alternativ kan man köpa biljett/gång för 50 kr.

§10

Larmet
Vi beslutar att införskaffa ett nytt larm, Micke Brandfors har fått ett pris av
Berguvens El på 7 500 kr. Dock är ett krav att det är ett nyckellarm, ej kod mm.

§11

Utelampa / stolpe
Rättviks Kommun vill att vi tar över elkostnaden, driften, av stolpen vid nya
garaget. Vi beslutar att göra det och sätter dit en rörelsevakt så den enbart är
tänd när någon är på plats och rör sig vid stugan. Tuttan kollar vidare med
kommunen och ber dom renovera stolpen innan vi tar över driften av den.

§12

Funktionärsjobb Mörksuggejakten 2017
Ca. 10 st. trafikvakter, vi tycker det låter intressant och ber Hanna kolla vidare.
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§13

Wopsa Webbhotell
Maria Hurtig Sparr hjälper Micke Brandfors (webbmaster) med att reda ut vårt
avtal mm.

§14

Övriga frågor
Årets NBK Hund, vi beslutar att gällande regler gäller tills vidare. Dock med
tillägget att tävlar man för NBK Hundungdom så får resultaten räknas. Vill några
intresserade bilda en projektgrupp och jobba med dessa statuter så är det
välkommet.

§15

Mötets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte
16 november kl.18.30 hemma hos Hanna, Röjeråsvägen 59, VIKARBYN.

Beslut för mötet:
Arbetsdag utomhusstädning/paviljongen.
Inomhusträning vinter i Leksands Ridhus.
Inköp nytt larm till klubbstugan.
Stolpe/utelampa, vi tar över driften.

Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Anna Nygårds

