Protokoll fört vid
Nedansiljans BK:s styrelsemöte
20180614
Närvarande: Marie-Louise Caris, Hanna Norin, Kerstin Nygårds, Ida Wilkenson, Jeanette
Björklund, Jessica Holmström samt Anita Solin.

Ordförande hälsade alla välkomna om förklarade mötet öppnat

§ 1 Mötets öppnade

Till justerare valdes Jessica Holmström

§ 2 Justerare

Punkt 8a under övriga frågor tillkom.

§ 4 Dagordning

Då klubben blev erbjuden 23 000,- från Clas Olsson, om vi ställde upp § 3 Föreningsjobb
med 32 st funktionärer på deras jubileum den 18/8 i Gropen Leksand,
fann styrelsen att det var för mkt pengar att avstå ifrån, så därför tackade
styrelsen ja. Mer info till medlemmarna kommer i Infobladet.
Anna skriver vad som behövs till Dalhalla och Hanna jobbar på att
få ihop folk till Mörksuggejakten.

Föregående protokoll genomgicks.
- Invigningen av Enån avslogs.
– Kurs för funktionärer tas upp på nästa möte
– Ang MH funktionärernas uppdatering väntar vi fortfarande på
svar från distriktet.
– Hanna forskar lite om sponsring till staketet på XL Bygg
– Ida vill ha material till medlemsinfot
– Jeanette jobbar vidare på nyckellistan
–

§ 4 Föregående prot.

Inga skrivelser har inkommit.

§ 5 Skrivelser

Ekonomi, se bif material

§ 6 Rapporter

–

Tävlingarna rullar på bra nästa är en lydnadstävling den 26/6

–

Rallylydnad, möte med distriktet, sektorn fungerar inte så bra.
Sektorn ska ha ett möte den 14/9 för att se över intresset i klubben.
Agility, Jessica kommer att hålla en helgkurs och torsdagsträningarna
börjar inom de snaraste. Camping under agilitytävl. Kommer att
kosta 100,- utan el och 150,- med el. När de nya tunnlarna kommer
blir det en blåbärstävling och tunnelrace.
Om det finns kompisar som vill campa under CCW kostar det
300,-/dygn.

HUS Pågående kurser är: bruks, noswork, agility, utställarskola,
Vi har nu stoppat kösystemet då det för närvarande inte finns några
instruktörer, vi jobbar vidare med det till hösten.
RUS fortfarande vilande. Maria Hurtig Sparr, Ida Wilkenson samt
samt Lotta Nygård är ev intresserade.
Plan/Stuga städschemat är fulltecknat tom v 33. Jessica frågar
sin pappa ang eluttag. Jeanette handlar billiga varor via nätet till
köket.
Gläfset Info om klubben och styrelsen, aktivitet, möten, KM osv
måste uppdateras.
Distriktet bjöd på god 100 års tårta och informerade om att det
varit ett lugnt kongressmöte i år.

Styrelsen beslöt att ersättningen kommer att vara 200,-/60 min
lektionstimme.

§ 7 Ersättning till
instruktörer

Måndagsträningarna höststart blir den 6 augusti.

§ 8 Övriga frågor

Anna får i uppdrag att skicka material till Micke så att hemsidan
blir uppdaterad och framförallt att den ska kunna öppnas i ”alla”
program.

§ 8a Hemsidan

Nästa styrelsemöte blir den 23/8 18.00 och medlemsmöte den 10/9
kl 19.00.

§ 9 Nästa möte

Vid protokollet dag som ovan:

____________________________
Anita Solin, vice sekr.

____________________________
Jessica Holmström, just.

___________________________
Marie-Louise Caris, ordf.

