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Styrelsemötesprotokoll 2017-10-19
Närvarande:

§1
§2
§3
§4
§5

Marie-Louise (Tuttan) Caris, Anna Nygårds,
Kerstin Lidberg-Nygårds, Jessica Holmström och Anna Thunell.
Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Val av sekreterare och justerare
Kerstin valdes att justera protokollet.
Fastställande av dagordning
Godkändes.
Föregående protokoll
Godkändes.
Skrivelser

A, Skrivelser inkommande
Nina och Anita har utrett hur klubbens behov ser ut vad gäller skrivare/kopiator, vi
bifaller deras förslag att köpa in en sådan från Clas Ohlson för 2990 kr och
uppdrar till Nina att utföra inköpet, den placeras sedan på kontoret.
Samtidigt köper vi in 4 kartonger med kopieringspapper.
Inbjudan mentalbeskrivarutbildning – SBK
Information från SBKs valberedning.
Info om möjligheten att påverka inför nästa regelrevidering lydnad – SBK

§6

B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

Rapporter

A, Ekonomiska rapporter
Fullständig ekonomisk rapport samt kontoutdrag bifogas.
B, Sektor
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AgilitySektorn
Agilitykursen för Maria Alexandersson som var i Mora ena dagen och Rättvik den
andra dagen var jättebra! Hon kommer troligtvis hit i vår och håller kurs igen.
Stor tävling i Mockfjärds Ridhus 28-29/10 tillsammans med GFBK, här behövs
det funktionärer.
TävlingsSektorn
Lydnadstävling i Rättvik, Körhuset 28-29/10.
Marie-Louise Caris och Maria Hurtig Sparr ska gå utbildning till tävlingsledare
Bruks.
HundUtbildningsSektorn
Vi beslutar att Nina får gå utbildningen till Noseworkinstruktör genom Dala
Hundservice, då vi måste kunna erbjuda kurser inom detta som är så populärt
och efterfrågat.
Vinterns kurser kommer att hållas i en ny lokal på Stiernhööksgymnasiet.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Officiell utställning bruksraser i Insjöns ridhus 11-12/11, vi står som arrangör på
lördagen, Gagnef har söndagen.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Klubben har ekipage på barmarks-SM i Falun.
RallylydnadsSektorn
Har genomfört DM, som även innehöll KM.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Vi väntar på datum från Peter Fallgren för att snickra klart staketet runt
agilityplanen.
Lyktstolpen som lutar vill vi att kommunen åtgärdar/helst byter ut innan vi tar över
driften av denna, Tuttan har påtalat detta för kommunen 2 gånger.
Kommunen ska frakta bort rishögen nu i vinter.
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Kiosken/Servering
Ingen rapport.
Gläfset
Ingen rapport.
Hemsidan
Ingen rapport.

§7

§8

§9

§10

§11

§12
§13

Distriktet
Kerstin, Tuttan och Anna T har deltagit på konferens, mycket givande med utbyte
från övriga klubbar i Dalarna.

SBK:s Förtjänsttecken
Behöver ej delas ut på årsmötet, vi kollar på lite alternativa utdelningstillfällen
framöver, kanske vid en sommarfest och gemensamt KM men för 2017 blir det
som vanligt utdelning på årsmötet.

Inomhusträningar vintern 2017/2018
Vi frågar Insjöns Ridklubb (Anna T) och Leksands Ridklubb (Elin Joon) om dom
vill hyra ut till oss för hundträning inomhus i vinter. Först och främst för
agilityekipagen, den som är intresserad får lösa ett kort för hela vintern så vi vet
att vi inte går lika mycket back på detta som förra vintern.
Jessica håller en agilitykurs i samband med träningstillfällena, och gör ett
upplägg för detta tillsammans med Nina.

Statuter årets NBK Hund
Tillägg för championat rallylydnad 30 poäng, meddela Carolin From detta då hon
även detta år håller i sammanställningen.

Ungdomssatsning
Thomas Nääs och Tuttan gör en skrivelse till Rättviks Kommun och ansöker om
extra medel för vår ungdomssatsning som innefattar staket runt agilityplanen,
inomhusträning i vinter, prova på dagar mm.

Övriga frågor
Ekipageväggen måste upp! Camilla Hallgren har börjat fota ekipage, Jessica
framkallar korten (10kr/st.) allteftersom och Anna T spånar på en mall för texten.
Nästa möte
Onsdag 15/11 klockan 18.30

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Beslut för mötet:
Inköp av ny kopiator/skrivare
Noseworkutbildning Nina

Vid protokollet

Anna Thunell

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Kerstin Lidberg-Nygårds

