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Styrelsemötesprotokoll 2017-03-07
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Anna Thunell, Anna Nygårds, Ida Wilkenson, Thomas Nääs,
Kerstin Lidberg-Nygårds och Jeanette Björklund.

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Thomas Nääs valdes att justera.

§3

Fastställande av dagordning
Godkändes.

§4

Föregående protokoll
Godkändes, med noteringen att Kerstin fick slutföra bokslutet för 2016 och
budgetarbetet för kommande år.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
• SBK Medlemsinformation
• SBK Dalarna inbjuder till lokalklubbskonferens samt årsmöte söndag 19/3.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Ekonomisk rapport samt kontoutdrag bifogas.
Kerstin och Tuttan har varit på banken och fixat med fullmakter och inloggningar.
Kerstin har registrerat alla som betalat in medlemsavgiften till oss, så nu är
antalet korrekt och vi är 357 st. medlemmar.
B, Sektor
AgilitySektorn
Äntligen har dom nya hindren kommit, som vi har väntat då dom beställdes redan
i somras.
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TävlingsSektorn
Vi beslutar att utbilda en till tävlingssekreterare så fort det blir tillfälle.
Therese Lilja tillfrågas om detta.
Ny dator behöver köpas in, vi bifaller detta.
Ida tar fram några förslag på lämplig laptop för klubbens ändamål.
När vi har fått prisuppgifter tas VU-beslut om vilken modell som ska köpas in.
Carolin har beställt hem regelböcker som vi ska ha till försäljning till klubbens
medlemmar, 10 st. av varje bok till Bruks, Lydnad och Rally.
Vi säljer dessa i klubbstugan för 60 kr/st.
Budgeten kommer inte att hålla för tävlingssektorn då vi behöver köpa in fler
pokaler än beräknat, vi kommer att landa på 17.000 kr för detta i stället för
budgeterade 10.000 kr.
HundUtbildningsSektorn
Nina fortsätter med kurserna inomhus i Gymnasiets Hundhus.
Måndag 3/4 kör vi i gång med öppna måndagsträningarna för alla, vi kommer
även detta år hyra in Nina att hålla i dessa.
Tuttan föreslår att Nina utöver sitt arvode ska erhålla reseersättning då det verkar
vanligt förekommande för övriga avtalsinstruktörer.
Vi bordlägger frågan och undersöker ärendet lite mer.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport, fortfarande vakant.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Martina Bengtsson och Ingela Spegel-Näs ska gå skrivarkurs.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Kerstin kollar upp om Sofie har sagt upp leasingavtalet på kopiatorn, om inte så
gör Kerstin det nu.
Connys Gräv och Schakt har varit och plogat på klubben.
Vi väcker liv i veckolistan under våren så vi kommer i gång med städning mm.
Kiosken
Ingen rapport.
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Gläfset
Ingen rapport.
Hemsidan
Ingen rapport.
Alla kollar runt lite för att komma med förslag till Micke på ny layout av hemsida.
Distriktet
Lokalklubbskonferens 19/3, vi skickar Kerstin Daniels, Jennie Östlund samt
Maria Hurtig Sparr. Årsmöte samma datum, där har vi anmält Maria Hurtig Sparr,
Marie-Louise Caris samt Carolin From.
Som ombud till distriktet väljer vi Tuttan och Anna Nygårds.
§7

Presentation nya styrelsen
Martina och Jessika hade ingen möjlighet att närvara detta första möte.
Thomas och Kerstin är med och vi gjorde alla en kort presentation av oss själva.
Vi bestämmer oss för att träffas fredag 7/4 hemma hos undertecknad, äter
tillsammans och lär känna varandra lite bättre.

§8

Övriga frågor
Måndagsträningarna startar 3/4.

§9

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

Nästa möte
11 april 18.30 hemma hos Anna Nygårds, Tomtens Väg 2 i Leksand.

Beslut för mötet:
Utbilda tävlingssekreterare
Inköp ny dator
Regelböcker till försäljning
Skrivarkurs rallylydnad
Ombud till distriktet
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Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Thomas Nääs

