PROTOKOLL FÖRT VID
NEDANSILJANS BK’S STYRELSEMÖTE
2016-01-21
Närvarande: Marie-Louise Caris (Tuttan), Kerstin Haglund, Maria Hurtig Sparr, Mia Adolfsson,
Ida Wilkenson, Jeanette Björklund, Sofie Löfgren och Anna Thunell.
1. Mötets öppnande
Ordförande Marie-Louise Caris hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av justerare
Till att jämte ordförande att justera protokollet valdes Maria Hurtig Sparr.
3. Dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen lästes igenom och godkändes, inga övriga frågor anmäldes.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
5. Skrivelser
 SBK erbjuder en ny utbildning, lärare för instruktörer.
Vi föreslår Nina Christoffersson till distriktet att få gå denna utbildning under året.
Ingen kostnad för oss som klubb.
 Rättviks Kommun vill ha in aktiviteter till sitt sportlovsprogram.
Nina kan ordna aktivitet måndag och tisdag under vecka 9, även Tuttan har möjlighet att
hjälpa till under måndagen. Tuttan och Nina planerar detta och meddelar Rättviks
Kommun vad vi kan erbjuda sportlovslediga barn och ungdomar.
 Carolin From har fått ett mail där vi erbjuds arrangera försvarsmakts DM 2016, vi tackar
nej till detta då vi saknar kompetens inom klubben för detta arrangemang.
Vi föreslår att Carolin lika som 2015 får göra sitt kval i ett annat distrikt.
 SBK Dalarna har skickat inbjudan till lokalkonferens och årsmöte söndagen den 13/3,
sista anmälan 1/3.
 SBK Dalarnas valberedning vill ha in namnförslag till distriktets styrelse.
Vi har ingen att föreslå, Anna T meddelar detta till distriktet.
 SBK Dalarna vill ha in bidrag från oss till sin verksamhetsberättelse, Anna T har med hjälp
av Nina och Tuttan besvarat detta och skickat in till distriktets e-post.
 SBK verksamhetsstatistik 2015 skall lämnas in senast 21/1 2016, Tuttan tar hjälp av Nina
och besvarar enkäten, Tuttan loggar in och svarar.
6. Rapporter
Agility: Ingen rapport.
Tävling: Lydnadstävlingar i körhuset 6-7/2, stort antal anmälda.
HUS: Nina håller fortsatt kurser, nu under vintern i hundhallen på Stiernhööks Gymnasiet.

RUS: Ingen rapport.
Utställning: Tittar på alternativ lokaler i stället för körhuset inför utställningen i november
2016, ett alternativ är Insjöns Ridklubbs ridhus.
Emelie Lök ska på kurs, utställningsarrangör.
Plan & Stuga: Ingen speciell vintercheck behövs, utan allt kontrolleras löpande även under
vintern.
En påminnelse, se till att dörren in till baracken är ordentligt stängd. Förra veckan när Nina
och Kerstin kom till klubben stod den öppen och alla element gick för högtryck i kylan, inte
bra för elräkningen…
Kiosken: Ingen rapport.
Gläfset: Gläfset kom ut före jul. Bidrag till nytt nummer mailas till Nina.
Rallylydnad: Ingen rapport.
Draghund: Camilla Buvall har löst tävlingslicens för NBK 2016 .
Hemsida: Ingen rapport.
Tjänstehund: Ingen rapport.
Ekonomi: Enligt förslag från Sofie beslutar vi att boka 10.000kr av 2015 års positiva resultat
på kontot reparationsfond. För användning under år 2016 till planerade markarbeten, staket
runt agilityplanen samt målning av toalettbyggnad.
Kassör Sofie har lämnat 2015 års siffror till revisorerna som nu jobbar med bokslutet inför
årsmötet.
Distriktet: Ingen rapport.
7. Klubbkläder
Det har inkommit önskemål om att det skall finnas klubbkläder att beställa, jacka och väst.
Amanda Vikner och Jessica Holmström har erbjudit sig att ta hand om detta, toppen.
Vi uppdrar åt tjejerna att ta fram förslag till styrelsen att ta beslut om.
8. Poängjakten
Ny poängjakt startad 2015-11-16.
Ingen övrig ersättning till funktionärer godtas, alla som vill deltar i poängjakten och får sin
”ersättning” vid årets slut. Alltså kommer inga middagar, presentkort eller annat att få delas
ut under året direkt från dom olika sektionerna!
9. Arrende anläggning

Vi har fått ett förslag på arrendeavtal/kontrakt av Rättviks Kommun som styrelsen ställer sig
positiv till. Vi uppdrar till ordförande Tuttan att slutföra och skriva under detta avtal.
Avtalet bifogas med detta protokoll.
10. Årsmöte
Årsmötet blir fredag 12/2 klockan 18.00 på Korstäppans Herrgård i Leksand.
Sista dag för anmälan är 4/2 till klubbens e-post.
11. Övriga frågor
Vi har en bokning av körhuset 12-13/3 som är utan program.
Agility- och rallysektorn får frågan av Tuttan om dom är intresserade av att ordna någon
aktivitet, annars bokar vi av tiden, avbokning sker senast på måndag 25/1.
12. Nästa möte
Årsmöte fredag 12/2, 18.00 på Korstäppans Herrgård i Leksand.
13. Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet dag som ovan.

Ordförande Marie-Louise Caris

---------------------------------------Justerare Maria Hurtig Sparr

Sekreterare Anna Thunell

