PROTOKOLL FÖRT VID
NEDANSILJANS BK’S STYRELSEMÖTE
2016-02-25
Närvarande: Marie-Louise Caris (Tuttan), Kerstin Daniels, Maria Hurtig Sparr, Ida Wilkenson,
Hanna Norin 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 Kerstin Daniels.
3. Dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
Övriga frågor som anmäldes; kurser för styrelsen, information nya funktionärer och
utvecklad satsning på ungdomar.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
5. Skrivelser
 Inbjudan från SBK Dalarna inbjuder till lokalklubbskonferens samt årsmöte på Scandic
Lugnet i Falun söndag den 13/3. Vi kollar intresset med sektorerna och sedan görs en
gemensam anmälan av Anna T senast 1/3.
 Rättviks Ridklubb erbjuder ridhuskort för 300 kr/termin. Regler som gäller när man är där
och tränar hund finns att läsa på vår hemsida.
 Mora BK bjuder in till en 2-dagars utbildning 9-10/4 för instruktörer, 500 kr/person.
NBK anmäler Nina och Maria, anmälan görs av Tuttan.
6. Rapporter
Agility: Ingen rapport.
Tävling: Lydnadstävlingar i körhuset 6-7/2 gick jättebra. Utskick från Curt Sjödén på distriktet
om regler under hundförbudstiden 1/3-20/8. Tävlingssektorn Daladistriktet inbjuder till en
teorikväll 29/3 för dig som tänker ta skyddslicens.
HUS: Ninas nya kurser för våren ute på hemsidan, anmälningar trillar in. Det är även bestämt
att Emil Falk ska hålla en helgkurs 7-8/5 i rallylydnad, avancerad- och mästarklass, kommer
också ut på hemsidan inom kort.
Nina kallar till ett instruktörsmöte inom kort. Nina påbörjar även under våren sin utbildning
för att bli lärare för nya instruktörer.

RUS mental : Sandra Löfdahl och Mattias Nystrand har visat intresse för denna sektor,
Maria kollar upp vad dom kan tänka sig att hjälpa till med. Maria Hurtig Sparr fortsätter som
ansvarig i sektorn. SBK Dalarna inbjuder till utbildning av mentalfiguranter i Ludvika 18-21/3,
Maria kollar intresse och anmäler till denna utbildning. Följande personer tror vi kan vara
intresserade, Hanna Norin, Sofie Löfgren, Ida Wilkenson, Linda Jonsson, Sandra Löfdahl och
Mattias Nystrand.
RUS Utställning: Höstens utställning kommer även i år att hållas i körhuset i Rättvik.
Olika andra alternativ har undersökts.
Plan & Stuga: Ingen rapport.
Kiosken: Styrelsen föreslår att denna sektor utökas så det blir lite mer lättjobbat. Att jobba i
köket är en bra syssla för nya funktionärer, vi spånar vidare på detta.
Gläfset: Gläfset 1-2016 ska ges ut under mars månad.
Rallylydnad: Ingen rapport.
Draghund: Camilla Buvall 3:a på SM för 6-spann, grattis ;)
Hemsida: Ingen rapport.
Tjänstehund: Ingen rapport.
Ekonomi: Ingen rapport.
Distriktet: Ingen rapport.

7. Mötesplan våren 2016
Tisdag 22/3 18.30 på klubben.
Måndag 25/4 18.00 + medlemsmöte 19.00 på klubben.
Torsdag 26/5 18.30 på klubben.
8. Poängjakten
Ny poängjakt startad 2015-11-16. Vi utvärderar poängnivån och planerar/beslutar framöver
hur 2016-års belöningar i poängjakten skall se ut. Vi ska ha en pärm ståendes på klubben där
de som vill kan fylla i sina funktionärstimmar, Anna fixar en sådan pärm.

9. Skyttepaviljongen och arrende anläggning

Det reviderade hyresavtalet med Rättviks Kommun är nu klart, och underskrivet av Tuttan.
Vi har beslutat att köpa in en matta till det största rummet i paviljongen, 4x5 meter, Sofie har
fått i uppgift att beställa denna. Vi kollar på speglar, prisförslag?!
Avverkning pågår för fullt runt klubben, spännande.
Vi ska göra kopior på nycklarna till paviljongen, en omgång ska förvaras så att alla
medlemmar lätt ska kunna gå in och träna/ fika/umgås mm.

10. Övriga frågor
Vi har en bokning av körhuset 12/3 som är utan program.
Alla sektorer och medlemmar får frågan av Tuttan om dom är intresserade av att ordna
någon aktivitet, annars bokar vi av tiden.
Vi ska ta fram en funktionärsbeskrivning att presentera i Gläfset mm. Nina får ge den till nya
medlemmar som går kurs så vi får fler aktiva som vill hjälpa till.
Städdag på klubben i samband med måndagsträning 9/5, efteråt bjuder vi på grillad
korv/hamburgare och umgås.
Eftersom vi är många nya i styrelsen så lovade distriktet oss en kurs i styrelsearbete redan
förra året, Tuttan efterlyser denna.
Mattias Nystrand som driver Siljans Hunddagis har kollat vårt intresse för att använda
militärförrådet i Rättvik som hundhall. Tuttan fortsätter diskussioner om detta och hör hans
idéer.
11. Nästa möte
Tisdag 22/3 18.30 på klubben.
12. Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet dag som ovan.

---------------------------------------Ordförande Marie-Louise Caris

---------------------------------------Justerare Kerstin Daniels

--------------------------------------------Sekreterare Anna Thunell

