PROTOKOLL FÖRT VID
NEDANSILJANS BK’S MEDLEMSMÖTE
2015-10-07
Närvarande: Marie-Louise Caris, Ida Wilkenson, Kerstin Haglund, Maria Hurtig Sparr,
Anna Thunell, Lars Hagelin, Kricko Stenhols, Kristina Lindkvist, Britt Mattsson, Ingrid Höglund,
Gudrun Berggren, Annie Marander, Linda Jonsson och Hanna Norin.

1. Mötets öppnande
Ordförande Marie-Louise Caris hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare
Anna Thunell är sekreterare för mötet.
3. Val av justerare
Till att jämte ordförande att justera protokollet valdes Linda Jonsson och Hanna Norin.
4. Dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
Övriga frågor som anmäldes;
* camping på klubben
* nya funktionärer
* rökruta
* måndagsträningar
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
6. Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
7. Rapporter
Agility: Stora tävlingar i körhuset under allhelgonahelgen.
Tävling: Söktävlingar under året har gått bra. Nya fina sökrutor är uppmärkta.
HUS: Kurser rullar på, utställarskola med Kricko startar på torsdag 8/10.
RUS: Vi kommer inte att arrangera något MH under 2015, MH figuranter behöver utbildas.
Utställning: 3 nya namn har tillkommit i sektionen, jättekul!
Kommande utställning DalaDubbeln i körhuset 14-15/11.

Plan & Stuga: Gräsklippning och städ enligt jourlista har fungerat superbra! Men behöver
fyllas på. Vi puffar för detta på Facebook och hemsidan.
Rökrutan är fixad.
Vi diskuterade vår önskan om att utöka planer och parkering, har vi behov av
skyttepaviljongen i vår verksamhet(?) och vi vill ha staket runt agilityplanen. Tuttan har ett
möte med Bosse Bifrost från Rättviks kommun 14/10 om dessa frågor.
Kiosken: Kommer att fyllas på inom kort.
Anneli Jonsson och Camilla Hallgren har bakat bullar och fikabröd som finns i frysen.
Anna och Maria har gjort färdiga toast och paj som också finns i frysen, också detta bara att
ta upp och sälja/köpa.
Gläfset: Nytt nummer utkommer i början av november 2015.
Rallylydnad: KM på klubben söndag 11/10, 15 anmälda, 18 starter.
Draghund: Klubben är nu med i Svenska Draghundsportförbundet, så nu kan NBK
medlemmar tävla för vår klubb även i drag.
Jennie Östlund kommer att tävla för NBK i barmarks-SM i drag 17-18/10, Camilla Buvall är
också med på den tävlingen men kommer att representera vår klubb först efter årsskiftet ;)
Önskan att Camilla Buvall kommer och informerar om drag på klubben, kanske på en
måndagsträning…
Hemsida: Information måste ut på hemsidan inte bara på Facebook, viktigt!
Tjänstehund: Carolin From har tävlat SM 5-6/9 2015.
Ekonomi: Det ser fortsatt bra ut, 75 000 kr i kassan, räkningar som väntar på betalning ca.
7 000 kr. Det önskas mer förtydligande och detaljerad redovisning vid nästa medlemsmöte.
Distriktet: Inget att rapportera.
8. Årets pokaler
Carolin From är från i år ansvarig för årets pokaler, hon kommer inom kort att informera på
hemsidan om hur man skickar in sina poäng mm.
Vi diskuterade om vi ska ha en årets pokal för draghund, mötet ställer sig positiv i frågan och
tycker att det ska vi ha.
9. Poängjakten
Vi måste snart göra en intressekoll inför klubbens gemensamma resa till Stora Stockholm den
12/12 i år, för att kunna boka buss osv.
Gamla presentkort som är utdelade som tack och saknar giltighetsdatum bör fortfarande
vara gällande.

10. Inomhusträning
Vi får inte ha några inomhusträningar i körhuset i vinter. Vi har kollat med Insjöns RK och där
fanns ingen möjlighet att boka en fast tid. Rättviks RK är villiga att hyra ut sitt ridhus till oss
för träning, förslagsvis söndag fm under november-mars. Hanna Norin kollar med Rättviks RK
igen och återkommer med vad det kommer att kosta. Även ett privat ridhus i Hästberg,
Leksand, kan finnas som ett alternativ, där har vi inte frågat.
Vissa tävlingar kommer vi dock att få ha i körhuset i Rättvik.
Vi funderar även på om vi kan turas om att hålla i en stunds gemensam träning även inomhus
då detta har varit väldigt populärt under måndagsträningarna med Nina?!
Viktigt att poängtera att dessa träningar är för alla och inte bara för tävlingsekipage.
11. Städdag
Vi ställer in höstens städdag då vi inte kan se att vi har behov av denna, dock behöver
städlistan fyllas på, Anna Thunell pushar för detta på lämpligt sätt.
12. Övriga frågor
Måndagsträningar utomhus på klubben fortsätter så länge vädret tillåter.
Funktionärsutbildning, som ny är det svårt att veta vad man kan hjälpa till med. Nina hjälper
nya funktionärer tillrätta med lämpliga uppgifter vid tävlingar, så att man känner sig bekväm
med det man får hjälpa till med. Inte så lätt att vara oerfaren men det finns alltid behov av
nya funktionärer.
Rökruta, väldigt bra men måste skyltas upp bättre. Hanna och Tuttan kollar på detta.
Camping, medlemmarnas önskan är att det skall tillåtas camping vid klubbstugan, dock efter
medgivande och att det skall vara för ”hundfolk” som känns igen.
Önskemål finns att klubben bokar in föreläsare och instruktörer, förslag som kom upp var,
helgkurs rallylydnad avancerad och mästare, Nose Work med Dala Hundservice, föreläsning
av Jan Gyllensten eller Anders Hallgren samt massagekurs för hundar.

13. Nästa medlemsmöte
Är årsmötet som är i februari 2016. Datum och plats ej fastställt ännu, kommer att
annonserars på hemsidan, Facebook och i Gläfset.
14. Mötets avslut
Ordförande Marie-Louise Caris tackar för visat intresse.

Vid protokollet dag som ovan.

Ordförande Marie-Louise Caris

Sekreterare Anna Thunell

---------------------------------------Justerare Linda Jonsson

--------------------------------------Justerare Hanna Norin

