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Styrelsemötesprotokoll 2019-01-08
Närvarande:
Marie-Louise Caris, Kerstin Lidberg-Nygårds, Hanna Norin, Therese Enbäck,
Anita Solin, Jeanette Björklund, Jessica Holmström och Anna Thunell.
§89

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§90

Val av sekreterare och justerare
Anita valdes att justera protokollet.

§91

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Godkändes.

§92

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

§93

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
Inbjudan från Leksands Kommun, erbjudande om föreningsjobb under
Melodifestivalen 2019. Anna och Jeanette går på frukostmötet där vi får mer
information.
Marie Larsson har öppnat en hundhall i Sågmyra, vi har fått information och
erbjudande om att hyra.
Gävle-Dala Beagleklubb vill även i år hyra hela vår anläggning för sin
specialutställning söndag 16/6-19. Vi säger ja till detta, taxa 500 kr som
faktureras i efterhand.
SBK Dalarna, enkät om statistik för 2018, Lokalklubb verksamhet, Tuttan och
Kerstin svarar på denna och ser till att den blir inskickad.

B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.
§94

Rapporter
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A, Ekonomiska rapporter
Inga rapporter att bifoga, Kerstins dator är sönder för tillfället.
Allt är under kontroll med ekonomin. Ca. 194,000 kr på kontona, 16,800 kr som
ska ut för skatt och arbetsgivaravgifter samt 8,200 kr i övriga leverantörsskulder.
B, Sektor

AgilitySektorn
Möte med sektorn under nästa vecka, efter det kommer deras budgetförslag,
TävlingsSektorn
Kerstin Daniels kliver av som sammankallande i sektorn.
3 brukstävlingar är inplanerade under 2019.
HundUtbildningsSektorn
Nosework Nybörjare start 12/2, anmälan öppnar inom kort på hemsidan.
Vi diskuterar kurser under våren, och prioritering är valpkurser.
Therese Enbäck börjar sin utbildning till Specialsöksinstruktör nu på lördag.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ev. flyttas den officiella utställning som hålls i december 2019, DalaDubbeln, som
vi ordnar tillsammans med GFBK till ridhuset i Insjön, i ställer för att som planerat
hållas i ridhuset i Mockfjärd.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Öppen träning på torsdagar utomhus på klubben, är inte i hundhallen något
mera. Efter budgetmötet avser styrelsen att hålla ett kort möte tillsammans med
Siv och övriga i rallysektorn.
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C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Veckolistan behöver fyllas på inför våren, inte så akut just nu.
Vi väntar på offert från Rättviks VVS på installation av den beg. luftvärmepumpen
samt även pris på installation av en helt ny luftvärmepump inklusive installation.
Therese och Tuttan tejpar fönstren i paviljongen för att hindra lite kallras.
Hannas bror kollar elen i klubbstugan vid tillfälle. Anna har haft kontakt med
Berguvens El och de tror att det bara är en fas som har gått…
Vi har prövat att byta alla huvudsäkringar utan framgång.
Kiosken/Servering
Ingen rapport.
Webb-Gläfset
Inget infoblad har skickats ut till medlemmarna under hösten 2018.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Therese Enbäck deltog i distriktets möte 11/12, där det låg fokus på prov och
tävling samt samhällsnyttan. Mötet gästades av en tjej från hemvärnet som
pratade om tjänstehundar, önskan är att SBK ökar takten på utbildade
tjänstehundsekipage annars måste man se över detta och ev. även ta in privata
aktörer för detta ändamål.

§95

Årsmöte
Fredag 22/2 klockan 18,30.
Troligtvis kommer vi att hålla till på Åkerblads i Tällberg, vi inväntar även offert
från Lerdalshöjden och Villa Långbers. Åkerblads erbjuder varmrätt +
kaffe & kaka för 295 kr/person + 700 kr för konferenslokal.
I Poängjakten lägger vi oss på samma nivåer på presentkorten som förra året,
10-20 timmar = 100 kr, 20-30 timmar = 200 kr, 30-40 timmar = 300 kr och
40 timmar och mer = 400 kr. Presentkort på Granngården eller Rättviks Bowling,
Anna sammanställer och kollar vart alla vill ha sina presentkort, Hanna fixar
presentkorten. Vi håller den lagda budgeten för Poängjakten.
Årets NBK-Hund, Tuttan tar in från alla sektorer vilka som har lämnat in sina
resultat för respektive sektors pokal. Efter det sammanställer Tuttan vem som blir
Årets NBK-Hund, man behöver alltså inte skicka in flera gången utan bara till
respektive sektor.
Vi ansöker om SBKs Förtjänsttecken för utdelning på årsmötet.
Budgeten måste sättas snarast.
Verksamhetsberättelsen saknar bidrag från några sektorer, Anna påminner i
sektorernas Messenger-grupp.

§96

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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§97

Nästa möte
Budgetmöte tisdag 22/1.
Klockan 18,00 styrelse, kl. 19,00 ansluter sektorerna.

§98

Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Beslut för mötet:

Vid protokollet

Anna Thunell

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Anita Solin

