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Styrelsemötesprotokoll 2018-10-23
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Kerstin Lidberg-Nygårds, Therese Enbäck,
Anna Thunell, Hanna Norin, Jeanette Björklund och Anita Solin.
§77

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§78

Val av sekreterare och justerare
Jeanette Björklund valdes att justera protokollet.

§79

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Godkändes med tillägg §83 B, Styrelsearvoden.

§80

Föregående protokoll
Godkändes.
Följande punkter kvarstår ;
* Kurs för funktionärer
* El klubbstugan, samt skyltar på klubben - Jessica

§81

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
SBK Medlemsinfo.
SBK information valberedning inför kongressen 2019
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§82

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Bifogas.
B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport
TävlingsSektorn
Spårtävling, appellklass 29/9 gick bra, aningen få deltagare.
Lydnadstävling (inomhus) Insjöns Ridhus 1/12.
Tuttan har klarat teoriprovet på tävlingsledarutbildningen.
Anna Strandin är ev. intresserad att gå kursen för att bli tävlingssekreterare.
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HundUtbildningsSektorn
Kurser som är i gång ;
Nosework
Brukskurs
Aktiveringsspår
Rallylydnad, öppen träning ej ledarledd.
Towa Lindhs helgkurs gick jättebra och även ekonomiskt gick den +.
6 st. klubbmedlemmar från oss deltog och 7 st. från andra klubbar.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Krafttag för att få i gång denna sektor, Anita känner för mentalbiten och kollar
runt lite hur intresset ser ut hos oss. Tråkigt att ingen ny eller f.d. figurant ville gå
utbildningen som distriktet erbjöd i Ludvika under september månad.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Anmälningstiden till off utställningen 10/11 har förlängts och är öppen till 26/10,
med hopp om fler anmälningar, just nu 122 st. anmälda hundar.
TjänstehundsSektorn
Alla 3 ekipage har varit på övning i Älvdalen.
Härnäst kommer funktionskontroll där ekipagen ”kontrolleras” för att gå i skarp
tjänst, ex. eftersök.
Det har genomförts certprov i distriktet med flera godkända ekipage till Dalarna.
Nationellt kursprogram 2019/2020 håller på att fastställas för den som är
intresserad och vill kasta sig in i den spännande gröna världen hälsar Carolin
From.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Öppen träning på torsdagar, öppen för alla.
Omtag i sektorn, Siv Back är ny sammankallande i sektorn och Jessica Stens,
Martina Bengtsson och Carolin Wallin hoppar av.
Maria Mååg vill utbilda sig till skrivare när det kommer ut någon ny utbildning för
detta.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Plogning för vintern 2018/2019 är beställd av Connys schakt, han kommer även
att plana ut ytan där agilityflaket stod placerat förut.
Luftvärmepumpen som klubben har fått i gåva av Thomas Enbäck och som skall
placeras i paviljongen finns nu på plats, Jeanette kollar upp pris för montering
och installation av densamma.
Veckolistan behöver fyllas på, och elen fixas i klubblokalen.
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Vi har bytt lås på klubbstugan, Kerstin håller i utlämning av nycklar och upprättar
en aktuell nyckellista, nyckel kvitteras ut med namnteckning.
Vi försöker att inte dela ut så galet många nycklar utan håller oss till aktiva
instruktörer och delar ur styrelsen, de som känner att dom behöver.
Övriga som behöver nyckel till klubbstugan hör av sig till Kerstin.
Städnyckel kommer att finnas i en låda med kodlås där koden byts ofta,
Hanna är ansvarig för kodbyten. Gamla nycklar lämnas in till Kerstin Nygårds,
ev. deponi på 100 kr återbetalas. Behöver man en ny nyckel till klubbstugan så
delas den ut vid samma tillfälle av Kerstin.
Vi (Therese) gör polisanmälan via webben angående det uppbrutna elskåpet
samt den stulna balen med toalettpapper…
Vi behöver fylla på med mer matjord på den nya ytan bakom lydnadsplanen,
Anita kollar pris på jord inklusive transport. Sedan skall det sås gräs på den nya
planen.
Kiosken/Servering
Ingen rapport
Webb-Gläfset
Infoblad via e-post bör komma ut snarast innehållande information om årets
poängjakt, inomhusträning, veckolistan, utställningen i Insjön, lydnadstävlingen i
Insjön samt årets hund pokaler. Vi kollar om Ida W kan montera ihop infobladet
om Tuttan ser till att hon får informationen som skall vara med?
Hemsidan
Ingen rapport
Distriktet
Möte 11/12 med fokus på prov och tävling, vår sektor för tävling deltar.
§83

Årsmöte
Vi avser att hålla vårt årsmöte fredag 22/2 i Rättviksområdet då vi var i Leksand
senast. De sektorer som skall inkomma med budget för 2019 kontaktas av
Kerstin och får information och aktuella uppgifter. Budgetmöte på klubben tisdag
8/1, styrelsen 18,00 sektorerna 19,00.
Undertecknad vill ha in bidrag till verksamhetsberättelsen.

§83 B

Styrelsearvoden
Vi beslutar att arvodera delar av styrelsen.
Så från och med detta år erhåller ordförande, kassör och sekreterare 999 kr
vardera, utbetalas direkt efter avslutat verksamhetsår.

§84

Inomhusträning i vinter
Catrin Spångmyr har planerat inomhusträning och bokat Leksands ridhus för
ändamålet, 6 ggr under hösten, 300 kr/ekipage som skall betalas i förskott.
Catrin och Kerstin håller kontakt och kontrollerar att alla som är med betalar och
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att det går ihop ekonomiskt, skulle det bli för få deltagare så får man boka av
datum så att inbetalda avgifter täcker hyran av ridhuset.

§85

Övriga frågor
Vi har tillsammans med Siljans Hundungdom haft ett möte med Rättviks Kommun
för att reda ut detta med bidrag o ungdomar. Rättviks Kommun betalar ut
aktivitetsbidrag till ungdomar upp till 20 år som är mantalsskrivna i Rättvik.
För 2018 räknas Siljans Hundungdoms ungdomar med i vårat medlemsantal,
S H meddelar kommunen antalet ungdomar som har varit med dom i år.
Vi passade även på att ta upp lite övriga punkter när vi ändå var på kommunen,
slukhålet på parkering, lyktstolpen samt groten/rishögen.
Vi får själva fylla igen hålet men Hanna kontaktar gata/park och ser om vi kan få
någon hjälp med detta. Lyktstolpen samt flishögen tas bort snarast säger
kommunen, rishögen har nog tyvärr glömts bort därför har den blivit liggande…

§86

Nästa möte
Tisdag 27/11 18,00, fikaansvarig och sekreterare för mötet Anita Solin.
Middag med styrelsen fredag 16/11 klockan 18,00 på Bistro Apan i Vikarbyn.
Vi hörs av om samåkning, inget möte denna kväll.

§87

Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Beslut för mötet:
Styrelsearvoden
Byta av lås klubbstugan

Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Jeanette Björklund

