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Styrelsemötesprotokoll 2017-09-14
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Hanna Norin, Anna Nygårds,
Kerstin Lidberg-Nygårds och Thomas Nääs.

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och justerare
Thomas valdes till sekreterare och Hanna valdes att justera protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Godkändes.

§4

Föregående protokoll
Godkändes.
Kvarstående punkter:
Finansiering Lydnadsplaner och Agilitybanor
Vi bestämmer att söka särskilt bidrag från Rättviks Kommun till agilitysatsningen.
Tuttan och Thomas gör en skrivelse/ansökan dit.
Sponsring
Hanna och Thomas tar fram förslag på ”sponsorpaket” inför nästa säsong.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
Ekubi bidragshjälp söker samarbete men bedöms inte intressant.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Budgeten för 2017 ser totalt sett ut att hålla.
Fullständig ekonomisk rapport samt kontoutdrag bifogas.
B, Sektor
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AgilitySektorn
Två klass 1 kvällstävlingar har arrangerats på klubben den 23/8 och 30/8.
Agilitykurs ska arrangeras 30/9-1/10, i Mora ena dagen och Rättvik den andra.
Stor tävling i Mockfjärds Ridhus planerad 28-29/10 tillsammans med GFBK.
Sektorn önskar köpa fler hinder. Får tas med i 2018-års budget.
TävlingsSektorn
Spår och söktävling har arrangerats av klubben 2-3/9.
Lydnadstävling är planerad att genomföras i körhuset 28-29/10.
HundUtbildningsSektorn
Flera kurser pågår på klubben.
Kursen för att utbilda NW-instruktörer i distriktet blev inställd, där vi hade anmält
Nina. Hur gör vi? Vi behöver kunna erbjuda kurser i NoseWork…
Vi undersöker om det finns annan utbildning tillgänglig eller hyra in annan
kursledare.
Tuttan kollar priser, utbildningstillfällen etc.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
En inofficiell utställning har arrangerats.
TjänstehundsSektorn
Två ekipage från klubben tjänstgör i försvarsmaktsövningen Aurora -17.
Funktionskontroll och kompetensutbildning ska genomföras till hösten.
DraghundsSektorn
Klubben har tre licensierade ekipage varav två ska delta i barmarks-SM i Falun i
oktober. Beslutades att klubben står för tryckkostnad på överdragsjackor (2st).
RallylydnadsSektorn
Klubben arrangerar DM och KM vid samma tillfälle den 30/9. Nu 55st anmälda.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Hanna flaggar för att vi behöver fylla på städlistan inför hösten. Hanna kontaktas
om man vill veta var nyckeln finns.
Byggnation av staket har påbörjats.
Containern för agilityhinder har flyttats.
Fyllnadsmassor körs till klubben när möjligheten finns.
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Kiosken/Servering
Till måndagsträningarna har Åsa Staffas och Jessica Haglind erbjudit sig att ta
hand om kiosken och fixa med fika.
Gläfset
Gläfset är nu ersatt av ett digitalt nyhetsbrev och det första är utskickat. För att få
nyhetsbrevet måste man ha en mejladress registrerad. Kerstin kan kontaktas om
man vill få hjälp med detta.
Hemsidan
Hemsidan är uppdaterad. Material efterlyses.
Distriktet
Möte inbokat till den 20/9.
§7

Inköp av material/godis till träningar
Vi köper in hundgodis och några hundleksaker för att kunna säljas i kiosken.
Även en korg till låneleksaker (OBS! Smittorisk, TN:s anm.) ska inhandlas.

§8

Inomhusträningar vintern 2017/2018
Kerstin tar fram uppgifter på förra årets intäkter och kostnader.
Frågan tas upp på medlemsmötet den 2/10 så får vi höra vad medlemmarnas
önskan är.

§9

Övriga frågor
Gagnef Floda Brukshundklubb får en lykta av oss i present för sitt
20-årsjubileum.

§10

Nästa möte
Fredag 6/10 klockan 18.30 + trivselkväll
Onsdag 15/11 klockan 18.30
Medlemsmöte måndag 2/10 klockan 19.00

§11

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Beslut för mötet:
Söka särskilt bidrag från Rättviks Kommun för satsning på agilityn
Tryckkostnad överdragsjackor (2st) till dragsektorns ekipage som deltar på SM
Inköp av hundgodis och hundleksaker
Uppvaktning Gagnef-Floda BK
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Vid protokollet

Thomas Nääs, Sekreterare för mötet

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Hanna Norin

