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Styrelsemötesprotokoll 2017-05-15
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Anna Thunell, Anna Nygårds, Ida Wilkenson, Hanna Norin,
Kerstin Lidberg-Nygårds, Jeanette Björklund och Martina Bengtsson.

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Kerstin valdes att justera.

§3

Fastställande av dagordning
Godkändes.

§4

Föregående protokoll
Godkändes.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
• SBK Jubileum 100 år 2018.
• SBK Dalarna inbjuder till utbildning i Specialsök (Nose Work ingår).
Vi har dock ingen att anmäla, synd nog.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Ekonomisk rapport samt kontoutdrag bifogas.
Förra kassören har betalat ut ett för stort arvode (6 000 kr) till en agilitydomare
vid namn Tobias Digreus. Han vill /kan inte betala tillbaka detta… Vi kollar med
vår agilitysektor om att jobba av skulden kan vara ett alternativ.
B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport.
TävlingsSektorn
Vi ordnar tävling 20/5. Lydnad alla klasser, Appell alla bruksgrenar.
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HundUtbildningsSektorn
Kurser för Nina är i gång nu med många deltagare.
Vi bestämmer att alla kursdeltagare skall betala sin kursavgift i förväg, då blir det
lättare att följa upp/kräva in under kursens gång.
Kerstin meddelar Nina om detta.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport, fortfarande vakant.
Vid nästa distriktsmöte tar vi upp frågan hur vi gör för att NBK’s figuranter skall
behålla sina licenser.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Kvällstävling 31/5, nybörjarklass.
Öppna träningar för alla medlemmar varannan torsdag på klubben.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Fyllnadsmassorna som skulle levereras av Rättviks Kommun gratis kommer vi
ev. att få betala för… Ny handläggare på kommunen, vi avvaktar pris.
Mattan är på plats i paviljongen, den behöver nu skäras till och rullas ut, mattan
är en gåva av Britt Mattsson.
Kiosken
Ingen rapport.
Gläfset
Ingen rapport.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Mycket nytt folk i distriktsstyrelsen med nya ideér, bl.a. kommer en idébank för
klubbarna att startas upp, där vi kan komma med förslag.
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§7

Nyckellista
Kerstin och Tuttan gör en ny nyckellista. Vi tycker att alla i styrelsen, alla som
håller kurser samt sektoransvariga skall ha varsin nyckel, inga övriga.

§8

Ninas arvode
Vi höjer inte Ninas arvode men för varje kurs får hon ta betalt för 2 timmar
administration.

§9

Övriga frågor
Vi har sålt ca. 150 paket Newbody, vilket ger ca. 5 550 kr till klubbkassan 😊.

§12

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

Nästa möte
Måndag 12/6 på klubben 18.30.

Beslut för mötet:
Kursavgifter betalas i förväg
Nina arvode för administration
Nyckellista till klubbstugan
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Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Kerstin Lidberg-Nygårds

