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Styrelsemötesprotokoll 2018-04-12
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Kerstin Lidberg-Nygårds, Hanna Norin, Therese
Enbäck, Anita Solin, Jeanette Björklund, Anna Thunell och Jessica Holmström.
§21

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§22

Val av sekreterare och justerare
Jeanette valdes att justera protokollet.

§23

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Godkändes.

§24

Föregående protokoll
Godkändes.

§25

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
Kongresshandlingar SBK, www.brukshundklubben.se/kongresshandlingar_2018
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§26

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Bifogas.
B, Sektor
AgilitySektorn
Martina Sandström-Rimsbo, sammankallande
Elin Joon
Jessica Holmström
Katrin Spångmyr
Sandra Olsson
Sara Markström
Blanca Nääs
Skrivelse bifogas.
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TävlingsSektorn
Kerstin Daniels, sammankallande
Nina Christoffersson
Jennie Östlund
Ingen rapport.
HundUtbildningsSektorn
Ingen rapport, sektorn vakant.
Se §29

RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport, sektorn vakant.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Kricko Stenhols, sammankallande
Linda Jonsson
Anette Bergfeldt
Victoria Hagman
Åsa Staffas
Anita Solin
Jenny Sjödin
Mötesanteckningar bifogas.
TjänstehundsSektorn
Carolin From, sammankallande
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Camilla Buvall, sammankallande
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Carolin Wallin, sammankallande
Martina Bengtsson
Ingela Spegel-Nääs
Silla Vogt
Siv Back
Jessica Stens
Ingen rapport.
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C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Peter Fallgren, ansvarig planer mm.
Hanna Norin, ansvarig klubbstuga och paviljong.
Ingen rapport.
Kiosken/Servering
Maria Mååg, ansvarig
Ingen rapport.
Webb-Gläfset
Ingen rapport
Hemsidan
Micke Brandfors, ansvarig
Ingen rapport.
Distriktet
Distriktsmöte 9/5, Tuttan åker + ev. någon mer.
Under året ska vi alla styrelsen turas om att följa med på dessa möten, minst ett
möte var ska alla ha varit med på under 2018.
§27

Ungdomssatsningen / Agilitysektorn
Vi har dom 25 000 kr som vi har fått i bidrag av Rättviks Kommun, dessa pengar
ska vi ha en plan för som skall redovisas för kommunen i slutet av maj.
Vi kommer att ge ungdomar rabatt på vissa kurser.
Tuttan kontaktar Svensk Hundungdom om ett upplägg med Siljans Hundungdom,
hur brukar det fungera i andra kommuner mm?
26/5 ordnar agilitysektorn en Agilitydag på klubben som är öppen för all som vill
komma och prata o prova på för 100 kr/ekipage. Dom som redan står i kö för kurs
bjuds in via mail.
Nybörjarkurs måste startas upp snarast, Jessica kollar med Martina och kommer
med en planering samt datum för kursstart på nästa styrelsemöte.
Sektorn tar in offerter/pris på hinder som måste köpas in för att vi ska kunna
ordna tävlingar, senast 1/5 mailas detta till styrelsen.
Vi uppdrar till agilitysektorn att söka sponsorer, ex en sponsor per hinder.
Styrelsen vill ha ett möte med sektorn för agilityn, Anna T kollar på datum och
bjuder in till ett möte under våren.
En deltävling i Dalacupen (agility) ordnas på klubben måndag 18/6, ev. utgår
måndagsträningen då…
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§28

Måndagsträningar, upplägg mm.
Start av måndagsträningar 7/5 (medlemsmöte samma kväll).
Gruppträning ca. 18.20 – 19.40, skott 19.45.
Tuttan kan alla måndagar utom en under våren, dock vill hon ha hjälp av en
person per tillfälle så även hon hinner träna sin egen hund.
Vi tänker oss samma upplägg som Nina körde förra året, med enkla övningar
som alla kan vara med på, det var så populärt så vi kopierar det.
Nina kan vara ansvarig vid 2 tillfällen, hon återkommer med datum.
Ida Wilkenson ordnar en träningstävling i någon form en måndag under våren.

§29

Sektor HUS, kurser, ersättare för Nina
Thomas Enbäck tillfrågas om att vara ansvarig i sektorn.
Alla instruktörer som finns i klubben är inbjudan till ett möte på klubben måndag
16/4 för diskussion om hur vi löser kurser framöver i klubben nu när Nina sagt
upp sig som avtalsinstruktör hos oss.
För att lösa den aktuella ”krisen” och befintlig kö så har vi hyrt in Amanda Vikner
med firma Siljanstassen Hundträning att hålla en valpkurs och en allmänlydnad
under våren. Båda kurserna blev fyllda med deltagare på en gång.
Tuttan och Kerstin har tittat på priset och skrivit avtal med Amanda.

§30

Städdag Valborgsmässoafton måndag 30/4
Thomas och Therese Enbäck finns på plats klockan 14.00.
Hanna fixar lekar och dylikt.
Jeanette gör ett evenemang på Facebook så vi vet hur många som kommer och
hur mycket mat som skall köpas in.

§31

Övriga frågor
Dalhalla-schemat börjar fyllas på.
Kurser startar 2/5, Anna meddelar Maria Mååg som hon hinner fixa
köket och beställa hem. Kanske Annelie Jonsson kan hjälpa till med att baka?
Vi i styrelsen bör dela in oss i arbets- eller projektgrupper för att bli mer
effektiva.

§32

Nästa möte
Medlemsmöte 7/5 klockan 19.00 i Klubbstugan.
Styrelsemöte torsdag 17/5 klockan 18.00 på Klubben, Hanna är ansvarig för fikat.

§33

Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Beslut för mötet:
Amanda Vikner hyrs in för två kurser under våren

Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Jeanette Björklund

