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Styrelsemötesprotokoll 2018-01-22
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Thomas Nääs,
Kerstin Lidberg-Nygårds, Anna Thunell och Martina Bengtsson.
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och justerare
Kerstin valdes att justera protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Godkändes.

§4

Föregående protokoll
Godkändes.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
• SBK – Dalarna, nominering årets Eldsjäl senast 20/2.
Vi funderar om vi har någon/några att nominera.
• SBK-info januari 2018.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Kontoutdrag bifogas.
B, Sektor
AgilitySektorn
Inte så många som tränar inomhus i ridhuset, Leksands RK.
Martina & Elin försöker få med flera så vi inte går ekonomiskt back på detta.
TävlingsSektorn
Ingen rapport.
HundUtbildningsSektorn
Nya kurser ute på hemsidan, flera fulltecknade redan.
Återigen önskar vi att fler av våra instruktörer i klubben skulle vilja hålla en kurs
eller två.
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RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Nya namn i sektorn på g, Carolin Wallin blir ny sammankallande.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Ingen rapport.
Kiosken/Servering
Ingen rapport.
Gläfset
Ingen rapport.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Ingen rapport.

§7

Ungdomssatsning
Projektgrupp för detta tillsätts direkt när nya styrelsen är på plats.
Under våren måste vi ha en plan att presentera för Rättviks Kommun om vad vi
planerar att använda bidraget på 25 000 kr som vi fick av dem förra året.
Vi har lite olika förslag, bygga klart staketet runt agilityplanen, hjälpa
hundungdom att starta upp igen i någon form, kurser till reducerat pris för
ungdomar och nya agilityhinder mm.
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§8

Poängjakten 2017
Kommer att kosta klubben ca 12 300 kr för 2017.
Vi beslutar att ligga kvar på nivåerna för presentkort.
I år får man välja på Granngården eller Rättviks Bowling.
Lägsta nivå 10 timmar = 100 kr,
20 timmar = 200 kr,
30 timmar = 300 kr
40 timmar eller mer = 400 kr.
Anna mailar och frågar dom som deltagit vart de vill ha sitt presentkort och Tuttan
fixar presentkorten.
Vi funderar och spånar på ett nytt upplägg för belöningar/poängjakt 2018.

§9

Klubbhelg med KM
SBK fyller 100 år, i den andan vill vi fira med en klubbhelg med KM.
Dom som jobbar med detta arrangemang är, Nina Christoffersson, Ingrid
Höglund, Therese Lilja och Hanna Norin.
Vid detta tillfälle kommer även förtjänsttecken att delas ut.
Yrkar om 6 000 kr i 2018-års budget för denna festlighet, vi bifaller det.

§10

Årsmöteshandlingar, Budget och övrig planering för 2018
Kassör Kerstin jobbar vidare med hela budgeten nu när vi har fått in alla
sektorernas förslag. Vi gjorde klart verksamhetsberättelsen för 2017 samt
arbetade med plan och mål för 2018, Anna renskriver och skickar ut till styrelsen
för kontrolläsning. Vi pratar även om att under 2018 försöka ordna lite
föreläsningar, möjliga teman kan vara, Första Hjälpen för hundar,
Självförsvarskurs, Polisen, Game on Puppy och Freestyle med Märta.

§11

Övriga frågor
Martina får löfte om att under sin utbildningsperiod hålla till vid några tillfällen i
paviljongen och massera hundar.

§12

Nästa möte
Årsmöte 2018-02-17

§13

Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Beslut för mötet:
Nivåer i Poängjakten
Kostnad klubbhelg med KM
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Vid protokollet

Anna Thunell

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Kerstin Lidberg-Nygårds

