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Styrelsemötesprotokoll 2018-03-05
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Kerstin Lidberg-Nygårds, Hanna Norin, Therese
Lilja, Therese Enbäck, Ida Wilkenson, Anita Solin, Jeanette Björklund, Anna
Thunell och Jessica Holmström.
§6

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§7

Val av sekreterare och justerare
Kerstin valdes att justera protokollet.

§8

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Godkändes, som övrig fråga lägger vi till §9 B) Dalhalla.

§9

Föregående protokoll
Godkändes.

§9 B

Dalhalla
Anita informerar om att det kommer att vara väldigt många konserter i sommar på
Dalhalla, när vi får mer information om vad vi ska bemanna så får vi fundera på
hur vi får ihop tillräcklig med frivilliga funktionärer som vill jobba åt oss.

§10

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
* Föreläsning med Jan Gyllensten inbjudan från Surahammars BK, anslås på
hemsidan och anslagstavlan.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§11

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Kontoutdrag mm bifogas.
B, Sektor
AgilitySektorn
Fortfarande Inte så många som tränar inomhus i ridhuset, Leksands RK.
Namn i sektorn 2018 är; Jessica Holmström, Martina Sandström-Rimsbo
(sammankallande), Elin Joon, Sandra Olsson, Blanca Nääs, Catrin Spångmyr
samt Sandra Markström.
Styrelsen bokar in ett möte med denna sektor för planering av 2018.
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TävlingsSektorn
Kerstin Daniels är ansvarig i sektorn o sammankallande, vi får fler namn till nästa
möte. Vi behöver utbilda fler tävlingssekreterare, Therese Lilja och Elisabeth
Sundell är intresserade.
HundUtbildningsSektorn
Nina har sagt ifrån sig sektorn, tillsvidare är det styrelsen som är ansvarig med
hjälp av Nina tills vi hittar en ny person som vill ta på sig detta. Tuttan tittar på ett
datum tillsammans med Nina för ett möte om framtiden.
Just nu pågår 4 kurser med Nina i skolan lokaler, 1 utställarskola med Kricko.
Brukssatsning kommer att startas upp under april månad med 5 instruktörer som
kommer att hjälpas åt, inriktning mot tävling och i första han renrasiga hundar.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Sektorn består av följande personer 2018; Kricko Stenhols (sammankallande),
Åsa Staffas, Anita Solin, Anette Bergfeldt, Viktoria Hagman, Linda Jobsson samt
Annie Marander (?).
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Camilla Buvall (sammankallande).
RallylydnadsSektorn
Carolin Wallin blir ny sammankallande.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Peter Fallgren och Hanna Norin är ansvariga 2018.
Therese L tar på sig att fixa handtaget på ytterdörren i klubbstugan.
Det är väldigt dyr elkostnad på paviljongen…, Jeanette och Micke kollar om
något behöver göras åt fönstren där, i övrigt kollar Therese E med Thomas om
den luftvärmepump som han har utlovat.
Datum för städning av planer och rishögar blir på Valborgsmässoafton, måndag
30/4 klockan 14.00 med efterföljande grillning för dom som vill.
Kiosken/Servering
Maria Mååg
Webb-Gläfset
Ingen rapport.
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Hemsidan
Micke Brandfors
Distriktet
Ombud för 2018 blir Tuttan Caris och Therese Enbäck.

§12

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 beslutar att ge ungdomar upp till 20 år 50% rabatt på vissa av våra
kursavgifter.
Svensk Hundungdom kommer att starta upp igen i Rättvik, informationsmöte om
detta i skolans lokaler 28/3 klockan 18.30. Jessica, Anita och Jeanette åtar sig att
gå på mötet. Viktigt att vi får till ett bra samarbete, att dom finns på klubben för
”våra” ungdomar och inte bara håller till i skolan.

§13

Mötesplan 2018
Datum Klockan
12/4
18.00
7/5
18.30
17/5
18.00
14/6
18.00
23/8
18.00

Ansvarig
Jeanette
Medlemsmöte
Hanna
Therese Enbäck (hemma i Borlänge)
Ida

§14

Datum för städdag
Se rapport från Plan & Stuga.

§15

Poängjakt 2018
Vi funderar på hur den ska se ut detta år, belöningar mm.

§16

Årets NBK Hund
Vi funderar om denna utmärkelse ska göras om, blir svårt att få den rättvis
allteftersom det kommer in nya grenar i SBK. Ett förslag är att respektive sektor
tar hand om uträkningen av sin egen pokal och vi i styrelsen arbetar med
regelverket för den stora NBK-pokalen.

§17

Hundens Dag på Granngården
21/4, har vi någon som kan vara med och visa upp sig och svara på frågor om
klubben?

§18

Övriga frågor
Jubileumsfest med KM blir lördag 1/9.

§19

Nästa möte
Styrelsemöte torsdag 12/4 klockan 18.00, Jeanette är ansvarig för fikat.
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§20

Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Beslut för mötet:
Ombud till Distriktet
Mötesplan 2018

Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Kerstin Lidberg-Nygårds

