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Styrelsemötesprotokoll 2017-02-01
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Anna Thunell, Sofie Löfgren, Hanna Norin, Jeanette
Björklund, Anna Nygårds, Kerstin Daniels och Maria Hurtig Sparr.

§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.

§4

Föregående protokoll
Godkändes.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
* Information om MH från SBK Dalarna
* Inbjudan Skyddsteori från SBK Dalarna
* Reklam Agility- Inomhusmattor
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
B, Sektor
C, Övriga rapporter
-
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§7

Årsmöte
Vi arbetar med verksamhetsberättelsen för 2016, samt planering och mål för
2017. Handlingarna skall finnas medlemmarna tillhanda på hemsidan senast
10/2, en vecka före årsmötet. Anna renskriver och mailar ut till styrelsen snarast,
och så fort dom är godkända av er alla så mailar Anna till Micke Brandfors för
publicering på hemsidan.
Utmärkelsen Jaguaren kommer att delas ut på årsmötet.
SBK Förtjänsttecken kommer att delas ut på årsmötet.
Avtackningar/Uppvaktningar på årsmötet får en orkidé/person, Sofie köper in
blommorna.
Carolin håller i Årets Hund utmärkelserna.

§8

Budget 2017
Kommer på mail från Sofie direkt till alla i styrelsen, bifogas protokollet.

§9

Övriga frågor
Det finns önskemål från några medlemmar att klubben köper in en Kick-Bike, vi
tar med oss frågan till nya styrelsen och kollar med vår sektor för draghund.
Det finns en önskan från några medlemmar att klubben ordnar prova på tillfälle i
viltspår. Hanna har kollat med Ingrid Höglund och Karin Daniels och dom kan
tänka sig att hålla i en sådan kurs. Det är delade meningar i styrelsen om vi som
brukshundklubb skall hålla kurser i viltspår…? Vi tar med oss frågan till nästa
möte.

§10

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

Nästa möte
Årsmöte fredag 17/2 2017

Beslut för mötet:
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Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Maria Hurtig Sparr

