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Styrelsemötesprotokoll 2018-08-23
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Jessica Holmström, Kerstin Lidberg-Nygårds,
Therese Enbäck, Anna Thunell, Ida Wilkenson, Anita Solin och Therese Lilja.
§54

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§55

Val av sekreterare och justerare
Therese Enbäck valdes att justera protokollet.

§56

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Godkändes, övrig fråga hur hanterar vi uträkning av klubbpokalerna för året.

§57

Föregående protokoll
Godkändes, med ändring att vi deltar vid invigningen av Enåns Naturreservat.
Följande punkter kvarstår ;
* Kurs för funktionärer
* MH funktionärer, uppgradering, Anna kolla med Maria Hurtig Sparr.
* Nyckellista - Jeanette

§58

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
Kallelse Distriktsmöte.
Information om nya regler för IPO 2019, SBK Tävlingsavdelning.
Inbjudan att inkomma med nominering till SKK’s Hamiltonplakett.
Inbjudan att inkomma med nominering till SKK’s Förtjänsttecken.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§59

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Bifogas.
Inköp av ny kyl (6995 kr) har gjorts under månaden då den gamla gick sönder
precis inför utställningen.
B, Sektor
AgilitySektorn
Tävlingar 1-2 september, några tävlande skall campa under helgen och får betala
150 kr/dygn enligt tidigare beslut om camping på klubben.
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Domare från Finland, blir dyrare i arvode och resa men det var den enda som
fanns ledig. Ca. 400 starter över dessa 2 dagar.
Catrin Spångmyr och Sandra Olsson har hoppat av från sektorn.
TävlingsSektorn
Spårtävling, lägre klass 8/9
Spårtävling, appellklass 29/9
Lydnadstävling (inomhus) Insjöns Ridhus 1/12

HundUtbildningsSektorn
Styrelsen har haft instruktörsmöte med alla klubbens instruktörer.
Framförallt har vi efterfrågan på valpkurs.
Följande är inplanerat ;
Nosework, 1 kurs + 1 helgkurs
Valpkurs x 2, anmälan öppen på hemsidan
Utställarskola, startdatum klart
Brukskurs
Aktiveringsspår ev.
Prova på spår ev.
Agilitykurs ev.

RasUtvecklingsSektorn – mental
Maria Hurtig Sparr har haft kontakt Sune Halvarsson som är ansvarig för MH i
distriktet om hur vi kan förnya/hålla liv i våra figuranter. Anna kollar med Maria
om vi har fått någon återkoppling i ärendet.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Inofficiella utställningen i augusti flöt på bra.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Stefan Hedell tävlar SM med Kippis.
Öppen träning på torsdagar, öppen för alla.
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C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Det behöver fyllas på bajspåsar i hållarna, Tuttan kollar med Fallgren.
Elskåpet på utsidan av Paviljongen som har lossnat från ytterväggen kommer
och åtgärdas 24/8.
Jessica tar med sin pappa och kollar upp varför det inte är ström i eluttagen i
samlingssalen i klubbstugan.
Fallgren har kontakt med förare av lastmaskin som finns på crossbanan som ska
komma till klubben och fixa gräsytan där agilityflaket stod förut, samt ta bort en
del övrigt, stubbar mm.
Staketet är inte klart, Fallgren/Hanna har detta på sin agenda.
Kiosken/Servering
Vi uppdrar åt Maria Mååg att fortsätta köpa in åt köket på lämpligt sätt.
Ny trall önskas nedanför fönstret där man har försäljning vi större tävlingar. Anna
kollar med Maria Mååg om hennes man Ola kan fixa det, vi betalar virket.
Samtidigt frågar vi om han vill snickra en ny prispall?
Webb-Gläfset
Ingen rapport
Hemsidan
Anna ber Micke att lägga in klubbens swishnummer under Kontakt på hemsidans
mobilversion.
Distriktet
Möte 12/9.
§60

SBK 100 år / inställt KM
P.g.a. av svagt intresse så blir det inget KM i år.
Då vi hade tänkt fira SBK 100 år i samband med helgen för KM så bestämmer vi
att i stället fira detta i samband med vårt medlemsmöte måndag 10/9. Vi bjuder
på tårta, Kerstin kollar om Anneli Jonsson kan baka tårtor för ca 30-40 personer.

§61

Instruktörs- vidareutbildning / Träningshelg eller föreläsning för alla
Vad gäller vidareutbildning så har vi några som är intresserade av att gå SBK
grundmodul och instruktörsutbildning (steg 2).
Jessica Holmström skall komplettera sin grundmodul så att hon blir godkänd.
Vi behöver även fler tävlingssekreterare, vi jobbar med att få fram namn.
Vi försöker komma igång med lite temakvällar i samband med
måndagsträningarna, Anita kolla om Namn XX är intresserad att komma med sin
föreläsning riktade mot tävling ”bäst när det gäller”.
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Vi tillsätter en grupp att ta in lite olika förslag/offerter på att ta hit en instruktör för
en träningshelg, Tuttan och Therese Lilja ingår i den gruppen.
§62

Övriga frågor
Klubbpokaler, vi skickar ut förslaget enlig nedan till alla sektorer så får dom tycka
till;
* Varje sektor räknar ut vinnarna till sin egen pokal enligt nuvarande statuter.
* Resultatet från varje sektor skickas till ev. styrelsen som sammanställer
resultaten och räknar ut vinnarna till Årets NBK hund-pokal, styrelsen beställer
även pokalerna till årsmötet.
* Varje sektor kollar sin egen vandringspokal så den är okej.
* Rally, Agility, Bruks, IPO, Lydnad, Drag samt Utställning
* Tävlande skickar själva in sina resultat till respektive sektor med uppgifter, alltså
kan en medlem få skicka in till flera olika sektorer!
* Medlemmen får även en bekräftelse och där även sina poäng så man kan
kontrollräkna själv om man vill, för att undvika felräkning, detta gäller även Årets
NBK hund-pokal.
Nytt förslag att fundera på framöver, för att förenkla uträkning av Årets NBK
hund-pokal enligt nedan, ev. ändring från 2019 om det blir aktuellt.
* Man lägger ihop alla poäng från respektive grenpokal.
* Man får poäng efter placering från respektive grenpokal.
* Man lägger till poäng för titlar.

§63

Nästa möte
Torsdag 27/9 18,00, fikaansvarig Therese Enbäck
Tisdag 23/10 18,00, fikaansvarig Jessica Holmström
Tisdag 27/11 18,00, fikaansvarig Anita Solin

§64

Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Sida 5 (5)

Beslut för mötet:

Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Therese Enbäck

