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Styrelsemötesprotokoll 2017-06-12
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Anna Thunell, Ida Wilkenson, Hanna Norin,
Kerstin Lidberg-Nygårds, Jeanette Björklund, Jessika Holmström och
Martina Bengtsson.
§1
§2
§3
§4
§5

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Val av justerare
Hanna valdes att justera.

Fastställande av dagordning
Godkändes.
Föregående protokoll
Godkändes.
Skrivelser

A, Skrivelser inkommande
 SBK Policy för medlemskultur
 Uffen Redhe erbjuder sina tjänster ang. olika bidragsansökningar
 SBK Dalarna inbjuder till mentalinfo 14/6 på Gagnef-Floda BK
 SBK medlemsinfo maj 2017
 Rättviks Kommun uppmärksammar SM-medaljörer, från vår förening Jennie
Östlund och Camilla B Juhlander

§6

B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

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 försöker få honom att komma och döma en helg gratis.
Kursavgifter betalas från och med hösten till oss före kursstart.
Tydligen har vi ett pg-konto som lever…, saldo ca 8390 kr.
Kerstin försöker avsluta och få in dessa pengar på vårt bankkonto.
Vi inväntar utbetalning från Telia 1499 kr för avslutat abonnemang.
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B, Sektor
AgilitySektorn
Kurs arrangeras med Maria Alexandersson som ledare för tävlingsekipage
30/9 -- 1/10. Kursen kommer att hållas i Mora på lördagen och hos oss i Rättvik
på söndagen.
TävlingsSektorn
Anna skriver i sektorgruppen på Facebook att på alla våra inbjudningar/PM ska
det framgå att vi fotograferar och publicerar bilder från våra arrangemang.
Vill man inte synas måste man säga till tävlingsledare eller annan ansvarig
person att man inte vill vara med.
HundUtbildningsSektorn
Nina har semester i juli.
Jessika Holmström skall hålla en agilitykurs.
Helena Rickardsson och Anna Nygårds ska utbilda sig som tävlingsledare
lydnad.
Tuttan Caris och Maria Hurtig Sparr ska utbilda sig som tävlingsledare bruks.
Nina ska gå utbildning till instruktör i specialsök (nosework).
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
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.
Arbetsdag på klubben (utomhus) söndag 27/8.
Kiosken
Ingen rapport.

Gläfset
Ingen rapport.
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Hemsidan
Ingen rapport.

§7

§8
§9
§12

Distriktet
Ingen rapport.

Dalhalla och Mörksuggejakten
Vi fyller på med så många funktionärer vi kan inför varje konsert i Dalhalla.
Vi får 70kr/timme/person.
Anna administerar schemat, Tuttan är vår kontaktperson mot Dalhalla.
Mörksuggejakten söndag 9/7
Flaggvakter 10-12 personer klockan 10.00, 5000 kr.
Parkering minst 5 personer klockan 6.30 – 9.00, bör ge minst 8000 kr.
Hanna gör schemat till Mörksuggejakten.

Övriga frågor
Jessika Holmström fotar till ekipageväggen.
Nästa möte
Tisdag 15/8 klockan 18.30.

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

Beslut för mötet:
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Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Hanna Norin

