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Styrelsemötesprotokoll 2018-12-06
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Kerstin Lidberg-Nygårds, Therese Enbäck, och
Anna Thunell.
§88

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§89

Val av sekreterare och justerare
Kerstin valdes att justera protokollet.

§90

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Godkändes

§91

Föregående protokoll
Godkändes.
Följande punkter kvarstår ;
* Kurs för funktionärer
* El klubbstugan, samt luftvärmepumpen

§92

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
Fortnox bokföringsprogram gratis genom RF.
SBK information valberedning inför kongressen 2019.
SBK Dalarna, påminner inför årsmöte om viktiga datum, förtjänsttecken mm.
SBK Dalarna, dagordning nästa distriktsmöte 11/12.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§93

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Bifogas.
Kassören hälsar att det ser ut som om vi kan klara ett 0 resultat. Kvar att
färdigställa nya planen, fixa elen i klubbstugan samt installera luftvärmepumpen.
B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport.
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TävlingsSektorn
Lydnadstävling (inomhus) Insjöns Ridhus 1/12 gick bra.
Tuttan har klarat sin examen på tävlingsledarutbildningen.
Vi är i akut behov av att utbilda tävlingssekreterare.
HundUtbildningsSektorn
Alla kurser avslutade för den här terminen, nya tag till våren.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Sivs ”träningsgrupp” får fortsätta att hyra hundhallen privat av skolan. Så fort det
blir kurs blir det ett annat läge, då kan vi hyra. Så vi har koll på att det är våra
medlemmar som är där och tränar, för försäkringsbiten mm.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Tuttan tar ny kontakt med kommunen gällande lyktstolpen, vi vill gärna ha den
kvar men i kommunens ägo och att dom åtgärdar så den lyser.
Groten som nu finns kvar använder vi som fyllnadsmassor, Connys schakt fixar
det. Klubbens granne Lasse har erbjudit sig att hålla koll och meddela oss om det
kommer fram mer fyllnadsmassor någonstans i Rättvik.
Anna kontaktar Berguvens El om demontering av larmet som ändå inte fungerar
samt kontrollera varför inte eluttagen i klubblokalen fungerar.
Rättviks VVS, Tina Back, kontaktas gällande installation av luftvärmepumpen.
Tuttan och Therese tejpar fönstren i paviljongen.
Vi måste lösa nyckelfrågan för de som ska städa, tills vidare får dom fixa nyckel
via Hanna.
Kiosken/Servering
Ingen rapport
Webb-Gläfset
Infoblad via e-post bör komma ut snarast, Nina är behjälplig i mån av tid.
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Hemsidan
Ingen rapport
Distriktet
Therese deltar på nästa möte 11/12, fokus på prov, tävling samt samhällsnyttan.
§94

Årsmöte
Vi avser att hålla vårt årsmöte fredag 22/2 i Rättviksområdet då vi var i Leksand
senast. Plats, klockslag och meny bestäms så fort som möjligt.

§95

Inbrott klubbstuga mm.
Inbrottet i klubbstugan är polisanmält. Granne Lasse är informerad och håller mer
koll när han åker förbi. Ingen nyckel finns gömd ute nu, vi har bytt tillbaka till den
gamla låscylindern då nyckeln som var inlåst i boxen ute är stulen.
Kommunen är kontaktad om att någon har försökt att bryta sig in i elskåpet,
Tuttan möter upp någon från kommunen för kontroll.
Janne Daniels och Peter Fallgren fixar en låsbalk till stora ladan.

§96

Övriga frågor
Inomhusträningen i Leksands Ridhus har gått bra, och plus ekonomiskt.
Cathrin Spångmyr är ansvarig, och håller tillsammans med kassör Kerstin koll på
vilka som är med och tränar. Hon bokar ytterligare 5 tillfällen, samma pris som
senast 300 kr/5 ggr.

§97

Nästa möte
Tisdag 8/1 klockan 18,00 styrelsen, fikaansvarig Anita Solin.
Tisdag 22/1 klockan 18,00 budgetmöte styrelsen
klockan 19,00 sektorerna ansluter.

§98

Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Beslut för mötet:
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Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Kerstin Lidberg-Nygårds

