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Styrelsemötesprotokoll 2018-09-27
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Jessica Holmström, Kerstin Lidberg-Nygårds,
Therese Enbäck, Anna Thunell och Anita Solin.
§65

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§66

Val av sekreterare och justerare
Jessica Holmström valdes att justera protokollet.

§67

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Godkändes med tillägg §71B, Kursavgifter.

§68

Föregående protokoll
Godkändes.
Följande punkter kvarstår ;
* Kurs för funktionärer
* Nyckellista – Jeanette
* El klubbstugan - Jessica

§69

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
Möte med Rättviks Kommun tillsammans med Siljans Hundungdom.
SBK Medlemsinfo.
Nyhetsbrev Riksidrottsförbundet.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§70

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Bifogas.
B, Sektor
AgilitySektorn
Det måste bli ordning i flaket, annars kan vi inte fortsätta att ha hindren ute och
flaket öppet…
Sektorn skall snart ut och äta sin sektormiddag, 150 kr/person.
När det är mycket aktivitet på klubben kan det bli lite rörigt…
Alla som vistas på klubben måste läsa reglerna som gäller så man inte stör
någon som är i full fart med sin träning.
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Vi sätter upp skyltar samt på anslagstavlan om detta samt informerar om att det
är förbud att rasta på planerna. Jessicas mamma gör skyltar!
Vi fortsätter att sälja av uttjänta hinder, nästa på tur är båda gungorna.
TävlingsSektorn
Spårtävling, appellklass 29/9
Lydnadstävling (inomhus) Insjöns Ridhus 1/12
Carolin har avsagt sig som tävlingssekreterare. Vi behöver absolut utbilda flera
för detta, kolla med Elisabeth Sundell om hon fortfarande är intresserad.
HundUtbildningsSektorn
Kurser som är på g eller redan i gång ;
Nosework
Valpkurs x 2
Utställarskola
Brukskurs
Aktiveringsspår
Rallylydnad, öppen träning ej ledarledd.
Vi har ett VU-beslut på att ta hit Towa Lindh för en helgkurs. Upplägget blir en
betalkurs som skall gå ihop sig med ett plus/minus 0 kr resultat.
Deltagare blir i första hand NBK ekipage sedan fyller vi på med andra
intresserade utifrån. Möjlighet att köpa in sig på åhörarplatser finns också.
SBK Dalarna skall hålla en utbildning Grundmodul, Jessica Holmström skall
slutföra sin grundmodul och Siv Back, Linnea Linder och Åsa Staffas kan vara
intresserade av att gå utbildningen.

RasUtvecklingsSektorn – mental
Vi har fått erbjudande av distriktet för att kunna ”uppgradera” våra MH figuranter.
Se inlägg på Facebook och pusha upp det i flödet.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Vi har fått mötesprotokoll från sektorn.
Annie Marander och Jenny Sjödin är inte längre med i sektorn för utställning.
Full gång med planering inför off utställningen 10/11 i Insjöns ridhus.
Högtalaranläggningen bör ses över, fungerade dåligt på sommarens utställning
på klubben.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
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RallylydnadsSektorn
Öppen träning på torsdagar, öppen för alla.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Veckolistan behöver fyllas på.
Elen kollas i klubblokalen, Jessica ber sin pappa om hjälp.
Vi har haft en lastmaskin som har planat ut alla högar på nya planen.
Tuttan ber Rättviks Kommun att hantera flishögen denna vinter samt beställer
plogning av Conny.
Kiosken/Servering
Ingen rapport
Webb-Gläfset
Ingen rapport
Hemsidan
Ingen rapport
Distriktet
Inbjudan MH och MT utbildning i Ludvika 26-28/10 2018.
Möte 11/12 med fokus på prov och tävling.
§71

Arbetsdag på klubben
Datum för höstens arbetsdag på klubben blir lördag 20/10, Therese Enbäck blir
ansvarig för dagen. Vi bjuder på korv och fika, möjlighet att stanna kvar på
kvällen för samkväm. Det som skall fixas är att platta till ytan på nya planen
ytterligare samt så gräs, röja sly och räfsa löv. Fixa vid agilityflaket samt övrig
städning inom- och utomhus.

§71B

Kursavgifter
Therese lyfter frågan om när kursavgifter skall vara erlagda. Vi bestämmer att de
skall vara betalda senast 1 vecka för kursens start. Ändra text på välkomstbrev
mm.

§72

Läget inför vinter på klubben
Elementen/värmen i paviljongen bör ses över, Therese Enbäck kollar med
Thomas om detta.
Elementen inne i klubblokalen – Jessica Holmström.
Snöplogning – Tuttan beställer av Conny.
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§73

Ev. inomhusträning i vinter
Agilityn vill ha inomhusträning i vinter, Jessica kollar med sektorn och som gör ett
förslag för detta. Alla medlemmar erbjuds plats.

§74

Övriga frågor
Vi har tillsammans med Siljans Hundungdom blivit inbjudan till ett möte med
Rättviks Kommun för att reda ut detta med bidrag o ungdomar.
Mötet är måndag 15/10 klockan 17,30, Tuttan, Kerstin och Anita deltar från oss.

§75

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

§76

Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Beslut för mötet:
Betalning av kursavgifter

Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Jessica Holmström

