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Styrelsemötesprotokoll 2017-11-15
Närvarande:
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Marie-Louise (Tuttan) Caris, Anna Nygårds,
Kerstin Lidberg-Nygårds, Jessica Holmström, Anna Thunell, Martina Bengtsson,
Thomas Nääs, Jeanette Björklund och Hanna Norin.
Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Val av sekreterare och justerare
Jessica valdes att justera protokollet.
Fastställande av dagordning
Godkändes.

Föregående protokoll
Godkändes, med notering att det är ännu inte klart vilken lokal inomhus som Nina
skall hålla till i med sina kurser under vintern.
Skrivelser

A, Skrivelser inkommande
Sveriges Hundungdom, info ut på klubbars hemsidor – SBK

§6

B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

Rapporter

A, Ekonomiska rapporter
Fullständig ekonomisk rapport samt kontoutdrag bifogas, resultat ligger just nu på
+ 138 000 kr.
B, Sektor
AgilitySektorn
Stor tävling i Mockfjärds Ridhus 28-29/10 tillsammans med GFBK gick bra trots
minimalt med funktionärer.
I samband med inomhusträningen i Leksands Ridhus i vinter planerar Martina
och Jessica hålla kurs, Nybörjare och förhoppningsvis Fortsättning om intresse
finns.
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TävlingsSektorn
Lydnadstävling i Rättvik, Körhuset 28-29/10 gick bra.
Marie-Louise Caris och Maria Hurtig Sparr utbildning till tävlingsledare Bruks har
startat.
HundUtbildningsSektorn
Nina är anmäld till en instruktörskurs i NoseWork hos Dala Hundservice, med
start i februari. Vi hoppas hon får en plats på kursen!.
Fortfarande oklart vart vinterns kurser kommer att hålla (inomhus).
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Officiell utställning bruksraser i Insjöns ridhus 11-12/11, vi stod som arrangör på
lördagen, Gagnef på söndagen, allt flöt på riktigt bra.
TjänstehundsSektorn
Nytt ekipage patrull, Linda Jonsson med Frank.
DraghundsSektorn
Klubben representerades av tre ekipage på barmarks-SM i Falun,
Jennie Östlund, Camilla Buvall-Julander och Hanna Norin.
Bäst gick det för Jennie med Via som knep en silvermedalj, grattis !!!
RallylydnadsSektorn
Ingen rapport.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Städdagen framflyttad till i vår, staketet runt agilityplanen görs klart då.
Thomas Enbäck skänker en luftvärmepump till klubben som vi vill placera i
Paviljongen. Jeanette kolla om Anders Gudmunds kan ta åt sig installationen?
Tuttan beställer plogning av Conny Hansson.
Kiosken/Servering
Ingen rapport.
Gläfset
Ingen rapport.
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Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Ingen rapport.
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Ungdomssatsning
Thomas Nääs och Tuttan filar vidare på skrivelsen till Rättviks Kommun och
ansöker om extra medel för vår ungdomssatsning som innefattar staket runt
agilityplanen, inomhusträning i vinter, prova på dagar mm.

Inomhusträningar vintern 2017/2018
Vi har bokat Leksands Ridhus 6 datum med start 18/11, fast pris 150 kr/medlem
och det skall vara betalt innan man är med och tränar inomhus.
Mer info på hemsidan och klubbens Facebooksida

Rapport från sektormötet
Sektorerna önskar att utöver Poängjakten få göra något med respektive sektors
alla medlemmar för teambildande aktivitet, tex besök på restaurang (ej alkohol).
Vi anslår 150 kr/person/sektor för detta redan från i år.
I och med detta utgår budgetmiddagen på Big Street och budgetmötet hålls
därför på klubben detta år.
Valberedningen kommer att skicka ut frågan till sittande styrelse om hur man vill
sitta kvar eller inte i styrelsen.
Vi ska upprätta ett levande tävlngskalendarium, förslag ett årshjul.
Skyltar upp på klubben om lite ordning och reda.

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, problem med att framkalla korten, Camilla kommer inte in i sin
dator där tagna fotona finns…
Nästa möte
Januari 2018, datum ej bestämt.
Budgetmöte 2018-01-22
Årsmöte 2018-02-16
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Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Beslut för mötet:
Teambuildning sektorerna 150kr/person/sektor

Vid protokollet

Anna Thunell

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Jessica Holmström

