PROTOKOLL FÖRT VID
NEDANSILJANS BK’S STYRELSEMÖTE
2016-04-25
Närvarande: Marie-Louise Caris (Tuttan), Ida Wilkenson, Hanna Norin, Jeanette Björklund,
Mia Adolfsson, Anna Nygårds, Kerstin Daniels 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 Anna Nygårds.
3. Dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
5. Skrivelser
 Utskick från SBK, påminnelse om testledarutbildning.
 Utskick från SBK, till arrangör av lydnadstävling, nu ska även domare läggas in i SBK
tävling.
 Utskick från SBK, brev till mentalbeskrivare.
 Curt Sjödén har meddelat att det finns återbudsplatser till kursen för tävlingssekreterare,
Anna Thunell tillfrågas men tackar nej, Sofie Löfgren tillfrågas och tackat ja, Kerstin
saknar återkoppling från Sofie och har bett henne att anmäla sig själv om fortfarande
aktuellt.
 SBK Daladistriktet inbjuder till distriktsmöte i Borlänge 28/4 kl. 19.00, Tuttan och Kerstin
åker dit.
6. Rapporter
Agility: Två kvällstävlingar i september.
Amanda Vikner och Martina Sandström Rimsbo ska hålla kurs.
Sätta upp stängsel dag så fort tillfälle ges efter jobben med markarbetena är klara. Letar
fortfarande efter det stängsel som vi har haft.
Tävling: Arrangerar tävling i Lydnad klasserna 1-Elit samt Spår appellklass den 21/5 och Sök
tävling den 4/6.
HUS: Ninas alla olika nya kurser för våren rullar på.
Nina har kallat till ett instruktörsmöte, Nina och Kricko var det som kom på det mötet.
Rallykurs för Emil Falk 7-8 maj, dåligt med anmälda så vi bjuder in från övriga klubbar.
Sök helgen 14-15/5 med Emelie likaså, även där bjuder vi in externa ekipage och åhörare.

RUS mental: Maria Hurtig hoppar av som ansvarig, vi får jobba på att leta en ny ansvarig.
RUS Utställning: Vi kommer att arrangera en inofficiell utställning på klubben den 21/8.
Plan & Stuga: Peter Fallgren har fått pris på en firma med grävmaskin, 10000 kr för en hel
dags jobb, då hinner den ta bort stubbar, markbereda för parkeringarna samt planera ut
grus, vi bestämmer att vi ber Peter beställa detta jobb.
Micke Ryttar monterar speglar i paviljongen i kväll.
Agilityflaket med allt material flyttas nära skogen, till bortre delen av lilla parkeringen.
Kiosken: Hittills ingen som har anmält till Maria att dom kan hjälpa till i köket vid tävlingar
mm.
Gläfset: Ingen rapport.
Rallylydnad: Ingen rapport
Draghund: Ingen rapport.
Hemsida: Ingen rapport.
Tjänstehund: Ny sammankallande i distriktet Jörgen Thorsell.
DM för tjänstehundar i Ludvika 10-11/6.
Föreslår datum för klubbhelg 10-11/6.
Ekonomi: Enkel rapport från Sofie, 124065 kr i kassan, räkningar -8442 kr och på sparkontot
106866 kr.
Distriktet: Distriktsmöte i Borlänge 28/4 kl. 19.00, Tuttan och Kerstin åker dit.
7. Valborgsfirande
Hanna och Nina fixar Valborgsfirande på klubben! Anmälan till via e-post/Facebook.
8. Klubbjackor
Vi beställer klubbjackor i dag, vi måste upp i 25 st. för att få det utlovade priset/jacka.
Efter medlemmarnas beställningar kompletterar vi upp till 25 st.
9. KM helg
Vi tar beslut på medlemsmötet om vilka datum det blir för detta.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Nästa möte
Torsdag 26/5 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 Anna Nygårds

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

