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Styrelsemötesprotokoll 2017-04-11
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Anna Thunell, Anna Nygårds, Ida Wilkenson, Thomas Nääs,
Kerstin Lidberg-Nygårds, Jeanette Björklund och Jessica Holmström.

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Jeanette valdes att justera.

§3

Fastställande av dagordning
Godkändes.

§4

Föregående protokoll
Godkändes.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
• SBK Jubileum 100 år 2018.
• SBK Medlemsinformation.
• SDSF Årsstämma (vbf till Camilla Buvall).
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Ekonomisk rapport samt kontoutdrag bifogas.
B, Sektor
AgilitySektorn
Jessica och Sandra har varit på distriktsmöte.
Träningstävling ordnas någon kväll under vecka 19.
Gästtränare Maria Alexandersson skall bjudas hit.
Alla infångare till tävlingshindren måste byggas om för att följa nya regler.
TävlingsSektorn
Vi ordnar tävling 20/5. Lydnad alla klasser, Appell alla bruksgrenar.
Vi kommer att hålla till på nya marker i Stumsnäs.
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HundUtbildningsSektorn
Jättemycket kurser för Nina är i gång nu med många deltagare.
Jessica och Amanda blev ej godkända på SBK’s grundmodul, pga för hög
frånvaro. Vi uppdrar ändå till tjejerna att hålla agilitykurs, detta på
rekommendation av Nina.
Nosework-kurs i sommar, men inhyrd extern instruktör.
Maria Hurtig Sparr ska ha en spårkurs.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport, fortfarande vakant.
Vi i styrelsen måste jobba för att få till en aktiv sektor.
Tuttan tar upp frågan på nästa möte med distriktet, vi vill att våra figuranter
nyttjas så de får behålla sin licens.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport.
TjänstehundsSektorn
Distriktet har haft inträdesprov, från klubben deltog Linda Jonsson med Frank.
De kommer nu att påbörja utbildning till patrullhund.
DM för patrullhundar i Ludvika 6-7 maj 2017.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Kvällstävling 31/5, nybörjarklass.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Fyllnadsmassor kommer att levereras av Rättviks Kommun inom kort.
Hanna Norin har erbjudit sig att bli stugvärdinna ☺.
I det uppdraget ryms även att administrera veckolistan.
Arbets- och städdag för ALLA 29/4 kl. 10.00. Vi bjuder på grillad korv och fika.
Det är i första hand ladan, baracken och kontoret som måste städas.
Vi pushar för att detta ger fina poäng till Poängjakten.
De sektorer som inte kan delta på städdagen ser till att städa sin del innan.
Klubbstugan är utlånad till distriktet 30/4 och 1/5.

Kiosken
Påminner Nina att ev. lägga in paus för fikaförsäljning på sina kurser.
Vi gör lite mer reklam för att det finns fika till försäljning på måndagsträningarna.
Bl.a. gör Anna T en stor skylt och hänger på dörren.
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Gläfset
Infoblad postas till alla medlemmar under vecka 16.
Hemsidan
Ingen rapport.
Alla kollar runt lite för att komma med förslag till Micke på ny layout av hemsida.
Distriktet
Nina är ny ordförande för SBK Dalarna, Micke Brandfors ny vice ordförande.
Våra ombud är Tuttan och Anna N, Jessica ersättare.
Anna T uppdaterar uppgifterna till distriktet.
§7

Information från sektormötet
Bra uppslutning på detta möte och många bra idéer bollades.

§8

Måndagsträning
Måndagsträningarna startar 3/4, tiderna som gäller är 18-20 med skott 19.45.
Alla hjälps åt så det kommer fram fika dessa kvällar.

§9

Kommunikation Styrelsen
Vi har äntligen fått i gång Messenger där nu hela styrelsen är med.

§10

Utlysning medlemsmöten
Vi kommer snarast att göra ett utskick per post till alla medlemmar.
Där kommer varje enskild medlem att uppmanas, och få instruktioner, att
registrera sin mailadress i SBK’s medlem Online. Framöver kommer vi enbart att
utlysa möten och ge information via vår hemsida, Facebook och personligt
utskick via e-post. Vill någon även fortsättningsvis ha information postad till sig så
går det bra, men vederbörande skall då anmäla det till sekreteraren.

§11

Övriga frågor
Hanna Norin erbjuder sig att vara pressansvarig, toppen.
Vi bestämmer att vi ska sälja Newbody underkläder för att dryga ut kassan. Detta
på frivillig basis, den som vill säljer och så lägger vi även ut kataloger på klubben
och ber Nina göra lite reklam för detta på sina kurser!

§12

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

Nästa möte
15/5 på klubben 18.00 med efterföljande medlemsmöte 19.00.
Juni månads styrelsemöte flyttas till måndag 12/6.
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Beslut för mötet:
Ombud till distriktet
Försäljning Newbody

Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Jeanette Björklund

