Protokoll fört vid medlemsmöte
Nedansiljans BK
20180507
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 1 Mötets öppnade

Till justeringsmän valdes Maria Hurtig Sparr samt Martina
Sandström Rimsbo.

§ 2 Justeringsmän

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 3 Dagordningen

Då det inte fanns något föregående protokoll lämnades punkten
med synpunkter på att webbsidan ser olika ut på olika datorer,
styrelsen åtog sig att kontrollera detta.

§ 4 Föreg. protokoll

Inga skrivelser har inkommit.

§ 5 Skrivelser

Ekonomi, se bif.
§ 6 Rapporter
Agility,
Nybörjarkurs 12/5, 19-20/5. Provapå kurs 27/5 a 100,De avvaktar med fortsättningskurs för att se hur intresset blir
framöver. Torsdagsträningarna börjar nu.
Den 10/6 kommer Maria Alexandersson till Mora på föreläsning.
Nya tunnlar är inköpta. 1-2/9 hålls tävlingar i klass II,
Dala Cupen den 18/6 är till för alla klubbar i Dalarna.
Tävling,
Sök den 13/5 med 7 ekipage i Elit samt 2 st i Lkl.
6/6 Elit spår.
2019 kommer det bli 3 st Brukstävlingar sök och spår.
HUS
Amanda Wikner kommer att hålla kurser nu på våren.
RUS
Maria Hurtig Sparf tar reda på vad som krävs för att de som
blivit av-aktoriserade, pga att de inte varit aktiva på ett tag, så att de
återigen kan få agera som funktionärer på MH odyl.
Det ät viktigt att vi försöker få de nya medlemmarna att vara med och
hjälpa till vid olika evenemang. Ett formulär bör tas fram som kan lämnas
ut på kurserna där deltagarna kan kryssa i vad som intresserar dem.
Utställning
19/8 anordnas en inoff, utställning på klubben, annons
kommer i Hundsport, 10-11/11 blir det Daladubbeln i Leksands ridhus.
Tjänstehund
Vi har nu 3 st Hemvärns hunförare.
Rally
2 st tävlingar kommer att anordnas, en i midsommar och en i höst.
Plan och stuga
En till städdag krävs, låset till ytterdörren börjar bli dåligt
och måste bytas.

Nystartade Siljans Hundungdom kommer att hålla till på klubben
på tisdagskvällar, de kommer att meddela på Face Book när de startar.

§ 7 Siljans Hundungd.

Listan på funktionärer till Dalhalla fylls på vartefter.

§ 8 Dalhalla

Vi behöver hjälp med att klippa gräset i sommar, nyckel kommer att
finnas hos Hanna Norin. Hanna fixar en lista för veckostädning.

§ Veckolistan

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Mötets avslut

Vid protokollet dag som ovan:

_________________________________
Anita Solin, vice sekr,

________________________________
Maria Hurtig Sparr, just.

______________________________
Martina Sandström Rimsbo, just.

