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Styrelsemötesprotokoll 2018-05-17
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Kerstin Lidberg-Nygårds, Hanna Norin, Therese
Enbäck, Jeanette Björklund, Anna Thunell, Ida Wilkenson och Therese Lilja.
§34

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§35

Val av sekreterare och justerare
Hanna valdes att justera protokollet.

§36

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Godkändes.

§37

Föregående protokoll
Godkändes.

§38

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
Länsstyrelsen, förfrågan om medverkan vid invigning av Enåns naturreservat i
Rättvik. Tuttan kontaktar avsändaren för mer info.
SBK – Födelsedagsfirande 30/5.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§39

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Bifogas.
En hel stora utgifter som skall betalas under maj.
B, Sektor
AgilitySektorn
Martina planerar en nybörjarkurs, hon har kollat med dom som stått på kö för
detta men hittills bara 2 ekipage anmälda.
TävlingsSektorn
Kvällstävling lydnad 29/6.
Kurs för funktionärer, Therese Enbäck funderar vidare på det och kollar med
tävlingssektorn.
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HundUtbildningsSektorn
Tuttan och Anna svarar på mail om förfrågningar om kurser. Vi hänvisar från och
med nu till vår hemsida och ställer ingen mer på kö.

RasUtvecklingsSektorn – mental
Maria Hurtig Sparr har haft kontakt Sune Halvarsson som är ansvarig för MH i
distriktet om hur vi kan förnya/hålla liv i våra figuranter. Han svarar att det
planeras en utbildningshelg i Ludvika där vi skulle kunna ha våra figgar med för
uppdatering. Vi ber Maria bevaka detta och återkomma med datum.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
Ingen rapport.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Städlistan fulltecknad till och med vecka 30.
Gräsklippningen på klubben kommer i år att skötas av Lotta Nygårds.
Therese Lilja tar på sig att köra med grästrimmer och snygga till.
Hanna städar och röjer upp i baracken så att det blir ordning och fint där inne.
Hanna pratar även med Peter Fallgren om färdigställande av staket runt
agilityplanen.
Kiosken/Servering
Ingen rapport.
Webb-Gläfset
Vi bör snarast få ut ett infoblad till våra medlemmar.
Ida börjar planera för detta, bl.a. kollar med Nina om mall.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Ingen rapport.
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§40

GDPR
Vi väntar att Micke Brandfors ska komma besöka oss på detta möte men han
dyker inte upp. Vi gör en grupp på Messenger om detta med Anna, Ida, Kerstin,
Tuttan och Micke.

§41

Övriga frågor
* Ny nyckellista bör upprättas, Jeanette fixar.
* Mörksuggejakten söndag 8/7, vi får hjälpa till i år igen och ha samma upplägg.
Först P-vakter på morgonen där vi får behålla alla intäkter, sen flaggvakter i
centrum där vi får ersättning. Hanna fixar ett schema för detta och lägger ut info
på hemsidan och Facebook.

§42

Nästa möte
Styrelsemöte torsdag 14/6 klockan 18.00 på Klubben.

§43

Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Beslut för mötet:

Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Hanna Norin

