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Styrelsemötesprotokoll 2017-08-15
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Ida Wilkenson, Hanna Norin, Anna Nygårds,
Kerstin Lidberg-Nygårds, Jeanette Björklund, Jessika Holmström.
§1
§2
§3
§4
§5

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

Val av sekreterare och justerare
Anna N. valdes till sekreterare och Jeanette valdes att justera.
Fastställande av dagordning
Godkändes.
Föregående protokoll
Godkändes.
Skrivelser

A, Skrivelser inkommande
 SBK 100 år, SBK Dalarna vill ha representanter till 100-årsgruppen.
 SBK Dalarna inbjuder till utbildning, Instruktör Agility A1.
 Sveriges Hundungdom erbjuder oss att arrangera kvaltävling.
 SBK Dalarna inbjuder till konferens 8/10 för ordf, sekr och kassörer.
 SBK Dalarna inbjuder till informationskväll om mondioring 16/8 i Avesta.

§6

B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

Rapporter

A, Ekonomiska rapporter
Ser bra ut, fina pengar kommer in för föreningsjobben, Newbody gav ca 5 000 kr,
Mörksuggejakten ca 8 000 kr + 6 000 kr för parkerings- och flaggvakter och
Dalhalla ger nog ca 15 500 kr.
HÄRLIGT, BRA JOBBAT ALLA FUNKTIONÄRER I NBK !!!
Fullständig ekonomisk rapport samt kontoutdrag bifogas.
B, Sektor

AgilitySektorn
Hindren är fixade för att få användas på tävling, tejpade…
Men det är en temporär lösning, hinder behöver köpas in ändå.
Kvällstävlingar på klubben 23/8 och 30/8.
Agilitykurs 30/9 + 1/10, i Mora ena dagen och Rättvik den andra.
Stor tävling i Mockfjärds Ridhus 28-29/10 tillsammans med GFBK.
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TävlingsSektorn
Brukstävlingar på gång, 2/9 högre spår och 3/9 sök alla klasser.
HundUtbildningsSektorn
Kurserna har startat upp, 4 st. just nu och fler är på gång.
Det nya anmälningssystemet börjar fungera bra nu efter lite krångel i början.
Nina är anmäld till utbildning instruktör i specialsök (Nosework).
Jessika Holmström är aktuell för en A1 (instruktörsutbildning agility), hon får gå
den trots att hon inte blev klar med grundmodulen.
Certifikatet får hon när hon båda kurserna är godkända (vi noterar på mötet att
datumen för kursen krockar med helgkurser i agility som vi är arrangör av, vi får
avvakta hur lösningen blir på detta…)
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport.
TjänstehundsSektorn
Vårt ekipage under utbildning har klarat lydnadsprovet.
Klubbens två aktiva ekipagen förbereder sig inför höstens övningar.
Dessa ekipage är också de enda godkända ekipagen från dalarna som kommer
att få delta i den stora försarsmaktsövningen Aurora -17, som är den största
övningen på 20 år i Sverige.
DraghundsSektorn
Kommer att gästa måndagsträningen 21/8 och informera om sporten.
RallylydnadsSektorn
Arrangerar DM 30/9, och KM vid samma tillfälle.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Sommarens städveckor har flutit på bra! Hanna flaggar för att vi behöver fylla på
listan inför hösten.
Arbetsdag 27/8, Peter ansvarar för staketbygge och slyröjning. Då det blev ett lite
dumt datum räknar vi inte med ett jättestort deltagande men vi kör ändå.
Det som inte blir klart får vi fixa senare. Virke och bensin köps in av Peter.
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Kiosken/Servering
Ingen rapport.
Gläfset
Ingen rapport.
Hemsidan
Efterlyser material.

§7

§8
§9

§10

§11

Distriktet
Ingen rapport.

Föreningsjobben
Vi resonerar om hur det har gått med Newbody, Mörksuggejakten och Dalhalla.
Alla tre har varit bra och givit fina pengar till klubbkassan, hittills ca 30 000 kr.
Vi kan absolut tänka oss att göra liknande aktiviteter nästa år om medlemmarna
tycker lika som oss.
Arbetsdagen
Se rapport från Plan/Stuga.

Finansiering Lydnadsplaner och Agilitybanor
Vi bestämmer att söka särskilt bidrag från Rättviks Kommun till agilitysatsningen.
Tuttan och Thomas Näs gör en skrivelse/ansökan dit.

Sponsring
Hanna visade sig kunnig i ämnet och gav lite tips.
Vi bör ha en broschyr om vår klubb som presentation till de företag vi väljer ut att
söka sponsring av. Vi undersöker och funderar kring detta till nästa styrelsemöte.
Övriga frågor
Engagemang i styrelsen,
Det är svårt att få ihop hela styrelsen till möten, många av oss jobbar
oregelbundet och har andra engagemang. Vi försöker lösa detta på bästa sätt.
Fotografering till ekipageväggen,
Jessika sätter några datum där hon erbjuder sig att fotografera NBK’s aktiva
tävlingsekipage så vi kommer i gång. Vem blir först ut 😉?
Vi bestämmer att sektoransvariga får våra styrelseprotokoll sända till sin e-post.

§12

Vi tänker bjuda in agilitysektorn till ett möte, det är mycket på gång där nu, planen
i Leksand, regler för hinderanvändande, träning osv.
Hur stärker vi agilityn och fångar upp ungdomarna…?

Nästa möte
Torsdag 14/9 klockan 18.30
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Förslag på mötesplan för hösten ;
Fredag 6/10 klockan 18.30 + trivselkväll
Onsdag 15/11 klockan 18.30
Medlemsmöte måndag 2/10 klockan 19.00
§13

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

Beslut för mötet:
Jessika aktuell för kurs A1, instruktör agility
Söka bidrag från Rättviks Kommun för satsning på agilityn

Vid protokollet
Anna Nygårds, Sekreterare för mötet

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Jeanette Björklund

