PROTOKOLL FÖRT VID
NEDANSILJANS BK’S STYRELSEMÖTE
2016-03-22
Närvarande: Marie-Louise Caris (Tuttan), Maria Hurtig Sparr, Ida Wilkenson, Hanna Norin,
Jeanette Björklund, Mia Adolfsson, Anna Nygårds 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 Hanna Norin.
3. Dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
Övriga frågor som anmäldes; Gemensam KM-helg, Hundhall och Nya lydnadsreglerna.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
5. Skrivelser
 Utskick från SBK, Distriktens arbetsbeskrivning tjänstehund (patrullhund) och Inbjudan
till en utbildning om SBK:s patrullhundverksamhet den 23-24 april.
 Utskick från Viktoria Hedlund, fysträning för din hund.
 Utskick från SBK Utskottet avel & hälsa, Kommunikationsbrev 2016-1.
 SBK-info Nr. 1 2016.
 Inbjudan från Dalarnas Kennelklubb, föredrag/dagkurs med Anita Axelsson, hundhallen i
Falun 14/5.
 Rättviks Kommun erbjuder ledarutbildning (för åk 1 på gymnasiet) och sommarjobb 1
vecka med Sommarkul, vecka 32.
 Utskick från SBK, Vi är redo för fler utvecklingsklubbar.
 SBK Daladistriktet HUS inbjuder till instruktörsutbildning grundmodul samt
instruktörsutbildning i Bruks/Tävlingslydnad.
6. Rapporter
Agility: Två kvällstävlingar i september. Amanda Vikner tillfrågas om att hålla kurs.
Martina Sandström Rimsbo ska hålla kurs.
Tävling: Arrangerar tävling i Lydnad klasserna 1-Elit samt Spår appellklass den 21/5.
HUS: Ninas alla olika nya kurser för våren har rullat igång, den första startade 22/3.
Nina kallar till ett instruktörsmöte inom kort. Nina och Maria har varit på utbildning i Mora.

RUS mental: SBK Dalarna har hållit en utbildning av mentalfiguranter i Ludvika 18-21/3,
Hanna Norin genomförde den kursen. Maria kallar till ett MH-möte inom kort.
RUS Utställning: Vi kommer att arrangera en inofficiell utställning på klubben den 21/8.
Plan & Stuga: Hanna har pratat med Bergs Trafik i Rättvik om fyllnadsmassor, de var positiva
och skulle tänka på oss när det blir aktuellt och de får in fyllnadsmaterial.
Hanna har även pratat med Blanks Glas om speglar till paviljongen, vi har fått ett pris av dom
på två speglar med måtten 3x1 m och 2x1 m, 3500 kr inklusive montering. Vi beställer dock
inte dessa utan Jeanette kollar vidare med sin sambo Micke som är glasmästare, om han ev.
kan fixa fram till ännu bättre pris.
Sofie ska beställa en matta till paviljongen.
Vi pratade vidare om framtida planer vad gäller markarbeten och avverkning.
Vi kommer att söka efter en husfru till klubbstugan i nästa nummer av Gläfset.
Kiosken: Anna har pratat med Maria Mååg om hur vi får in fler som vill jobba i köket.
Vi kommer att skriva i Gläfset om detta och försöka få medlemmar att höra av sig så vi får ett
bra antal att kunna ringa och göra tjänstgöringslistor till alla klubbens arrangemang.
Önskemål om att köpa in en frysbox/frysskåp, vi bifaller detta.
Gläfset: Gläfset 1-2016 ska ges ut efter påsken.
Rallylydnad: Söndagsträningarna drar i gång så fort snön försvinner och det torkar upp på
planerna. Gemensamt DM i höst i Gagnef, nästa år 2017 är det hos oss i Rättvik.
Draghund: Ingen rapport.
Hemsida: Väl fungerande, alla ansvariga mailar information till Maria.
Tjänstehund: Ansvarig Carolin From.
Ekonomi: Ingen rapport.
Distriktet: Lokalklubbskonferens 13/3 på Scandic i Falun, samt efterföljande årsmöte med
smörgåstårta.
Möte om DM idag 22/3, vi kunde inte närvara men vi mailar att Nina kan vara ansvarig från
vår klubb.
Tuttan tar kontakt med ordförande Anders och bokar in en utbildning i styrelsearbete.

7. Mötesplan 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.
Onsdag 10/8 18.30 på klubben.
Måndag 12/9 18.00 + medlemsmöte 19.00 på klubben.
Onsdag 12/10 18.30 på klubben.
Onsdag 16/11 18.30 på klubben

8. Valborgsfirande
Ordnas inte av styrelsen, vi skriver på Facebook och hemsidan att det är fritt fram att ordna
för den som känner sig manad.
9. Måndagsträningar
Startar 4/4, samma upplägg som förra året med Nina som ansvarig. Start klockan 18.00,
19.00 platsliggning och avslutas med skott 20.00.
10. Ekipagevägg klubbstugan
Mia har köpt in ramar och tavelhyllor. Anna och Mia bestämmer ett datum när dom träffas
på klubben och fixar med detta.
11. Poängjakten
Ny poängjakt startad 2015-11-16. Vi bestämmer att vi ska ha ett lotteri med flera fina vinster
där alla som deltar i poängjakten är med, oavsett hur många timmar man har jobbat.
Nivåerna i poängjakten blir 10p, 20p, 30p och 40p. Belöningarna bestäms längre fram när vi
vet hur många som kommer att vara med. Anna har ordnat en pärm som vi kan ha ståendes
på klubben där de som vill kan fylla i sina funktionärstimmar, styrelsen samlar sedan in dessa
listor/tidkort.
12. Regler och hyra vid uthyrning av vår anläggning
600 kr/dygn – Stora paketet, stuga + planer.
300 kr/dygn – Lilla paketet, stuga + hälften av planerna.
100 kr/dygn för camping med el.
Rasklubbar 500 kr/ dygn, vid evenemang som dom tjänar pengar på.
Rasklubbar 250 kr/dygn, vid evenemang utan inkomst för dom.
13. Reklam på hemsidan
Vissa sponsorer till oss vill ha reklam på vår hemsida som motprestation, vi säger okej till
detta.

14. Övriga frågor
Det finns önskemål att ha en gemensam KM-helg, vi uppdrar till sektorerna
rally/agility/tävling att själva att ordna detta. Och tipsar dem om att kolla tävlingskalendern
innan datum bestäms samt påminner om att polishunds-SM går i Falun 9-11/9.
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.
Mattias Nystrand som driver Siljans Hunddagis har kollat vårt intresse för en nybyggd
hundhall, och vill ha in önskemål från oss. Vi tycker att en hall ska hålla minst ridhusstorlek,
det ska finnas goda möjligheter för parkering och rastning av hundar, bra med toaletter, stor
läktare, möjlighet att ha servering/kiosk samt ett mötesrum.
Vi hann inte gå igenom de nya lydnadsreglerna, vi bordlägger frågan till nästa möte.
15. Nästa möte
Måndag 25/4 18.00, därefter medlemsmöte 19.00 på klubben.
16. Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet dag som ovan.

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

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

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

