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Styrelsemötesprotokoll 2016-11-16
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Anna Thunell, Anna Nygårds, Maria Hurtig Sparr, Hanna Norin och
Ida Wilkenson

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Maria Hurtig Sparr valdes att justera.

§3

Fastställande av dagordning
Godkändes, tillägg §12 B Ninas instruktörsavtal.

§4

Föregående protokoll
Godkändes.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
 SBK Dalarna, påminnelse om datum för ansökan om förtjänsttecken. Sista
datum för tjänstehund 28/11 2016, SBK förtjänsttecken 5/1 2017.
 SKK, ny version av SKK’s dataprogram för administration av utställningar.
 Backhausen AB, erbjuder Beachflag/Roll up 495 kr/st.
 SBK Medlemsinfo.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Ekonomisk rapport för perioden bifogas.
Tuttans inloggning till internetbanken fixas omgående.
B, Sektor
AgilitySektorn
Har gjort ett utkast på en skrivelse till Leksands Kommun angående hinderpark i
Leksand. Vi tittar på förslaget när vi får det och Tuttan ska även skriva under.
Väntar på sina nya hinder som är beställda och borde vara på g snarast.
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TävlingsSektorn
Sista måndagsträningen var teori och genomgång av de nya lydnadsreglerna.
HundUtbildningsSektorn
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport, fortfarande vakant.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Utställning i körhuset, Daladubbeln 19-20/11.
TjänstehundsSektorn
Ytterligare ett nytt ekipage som klarat certprov.
Kurs 2017 för nya tjänstehundar kommer att hållas i Dalarna.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Ingen rapport.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Veckolistan behöver fyllas på.
Nytt underrede till agilityflaket är klart, flytt av flaket blir snart.
Plogning vid klubben beställs av kassör Sofie.
Vi köper in 1 snöskyffel, 3 sopkvastar samt 3 skoskrapor.
Kiosken
Ingen rapport.
Gläfset
Nytt nummer kommer ut/postas vecka 49 2016.
Sista dag för material till ninach@live.se är 30/11 2016.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Maria har varit på möte, distriktets styrelse kommer att behöva nytt folk.
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§7

Projektgrupper
Utomhusstädning
Arbetsdag tillsammans med paviljongen var söndag 2016-10-30.
Rishögar hopdragna, eldas vid tillfälle.
Paviljongen
Arbetsdag, datum som ovan.
Det största rummet är färdigmålat, nu skall det bara skuras där inne så kan
mattan hämtas hos Britt och rullas ut. De mindre rummen skall målas, färg och
penslar finns i paviljongen så vill någon göra en insats så går det bra!

§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
Har varit två söndagar och det har varit populärt. De som inte betalat för hela
perioden/valt i poängjakten får swisha 50 kr/träningstillfälle.

§10

Årsmöte
Datum för årsmöte fredag 17/2 klockan 18.00, middag 19.30. Förslag på lokal
Stiftsgården, vi ber Carolin F att kolla om det finns ledigt. Som alternativ har vi
Lerdalshöjden.
Bidrag till verksamhetsberättelser samt sektorernas budgetar skall vara
inlämnade 1/1 2017 till Annas e-post, thunells@hotmail.com.
Förberedande budgetmöte med alla ansvariga i sektorerna hålls i klubbstugan
fredag 13/1 2017 med efterföljande middag på Big Street. Jeanette bokar bord.

§11

Förtjänsttecken
Ansökan för tjänstehund skall vara SBK tillhanda 28/11 2016. Ansökan SBK’s
förtjänsttecken skall vara SBK tillhanda 5/1 2017. Anna och Tuttan ser över vilka
som kan vara aktuella att söka för.

§12

Gemensam mall för PM
Bordläggs till nästa möte.

§12 B

Ninas instruktörsavtal
Vi förlänger ytterligare 1 år med Nina som vår klubbs avtalsinstruktör, samt
godkänner höjning av hennes arvode med 20 kr/timme.

§13

Övriga frågor
Julpynt – Hanna köper in 4 nya adventsljusstakar LED samt en 1
adventsstjärna.
Första Hjälpen – Maria ser över och kompletter väskor som finns i ”skrubben”.
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Funktionärer Mörksuggejakten – vi tackar ja till uppdraget som omfattar
trafikvakter samt ha hand om parkering, ca 10 personer behövs.
Ersättningen är 5000 kr + det som vi får in på p-avgifter.
Preliminärt datum är 10/7 2017.
Hanna meddelar sin sambo Tomas att vi tar på oss uppdraget.

§14

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

Nästa möte
?

Beslut för mötet:
Datum för årsmöte, budgetmöte.
Förtjänsttecken.
Ninas avtal.

Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Maria Hurtig Sparr

