PROTOKOLL FÖRT VID
NEDANSILJANS BK’S STYRELSEMÖTE
2016-06-02
Närvarande: Marie-Louise Caris (Tuttan), Hanna Norin, Sofie Löfgren, Anna Nygårds,
Kerstin Daniels, Maria Hurtig Sparr 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.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
5. Skrivelser
 Utskick från SBK, medlemsinformation maj 2016.
 Erbjudande agilityhinder HulaHopp.
 Utskick från SBK Dalarna, information om lösa hundar under förbudstiden.
 Information från Svenska Riksidrottsförbundet om uppgradering av IdrottOnline.
 Rättviks Kommun uppvaktar den 6/6 SM-medaljörer i kommunen, Jennie Östlund är
inbjuden och kommer att delta.
 Rättviks Kommun inbjuder oss att vara med på en förenings-/fritidsdag för åk 6-9 på
Rättviks Skola den 23/9, detta tackar vi ja till, Hanna blir ansvarig från oss och tar hjälp av
Nina att hitta på lämplig aktivitet.
6. Rapporter
Agility: Se punk 9 längre fram i protokollet, Agility i Leksand.
Tävling: Söktävling den 4/6.
Ansökningar om tävlingar 2017 ska lämnas in, Kerstin kommer att kalla alla tävlingsledare
inom NBK till ett möte och planera detta.
Sofie har gått kursen för tävlingssekreterare, sista kurstillfället är 4/6.
HUS: Ninas alla olika kurser rullar på!
Nina är ledig under nästan hela juli månad, då blir det uppehåll med kurser och
måndagsträningar, allt kör i gång igen i början av augusti.

RUS mental: Distriktet vill gärna att det ordnas ett MH hos oss för vi har en bra MH-bana.
Vi försöker med hjälp av distriktet att genomföra detta under hösten 2016.
RUS Utställning: Ingen rapport.
Plan & Stuga: Fakturan från Dala-frakt har kommit, grävmaskinstimmarna landade på
13000 kr samt inköp av grus ca. 6000 kr.
Vi funderar på om man ev. kan söka extra bidrag hos Rättviks Kommun för dessa
markarbeten, då det är de som äger anläggningen.
Agilityflaket med allt material flyttas nära skogen, till bortre delen av lilla parkeringen men
det måste först fixas en ”ställning” som flaket kan stå på, Peter Fallgren jobbar på detta.
Kiosken: Sofie beställer ett personligt Hemköpskort till Maria Mååg för inköp till kiosken.
Vi beslutar att även Tuttan får ett personligt Hemköpskort.
Gläfset: Ingen rapport.
Rallylydnad: Kvällstävling tisdag 7/6, fortsättning- och mästarklass.
Draghund: Jennie Östlund & Via kommer att uppvaktas av Rättviks Kommun 6/6 för sin
medalj på draghunds SM barmark.
Hemsida: Ingen rapport.
Tjänstehund: Det har varit en informationskväll på vår klubb om denna verksamhet.
Ekonomi: Tuttan fixar med Leksands Sparbank så att hon får en egen inloggning till klubbens
konton.
Sofie kommer med resultat- och balansräkning så fort som möjligt, troligtvis redan i helgen.
Hon har haft krångel med att kunna utföra våra bankärenden då det blev något fel med
hennes behörighet då hon fick en ny dosa för inloggning. Vi ber om ursäkt för allt krångel och
speciellt till de medlemmar som blivit drabbade och fått vänta på återbetalningar mm.
Nu blickar vi framåt och hoppas att det framöver kommer att löpa på problemfritt!
Distriktet: Distriktsmöte i Borlänge 28/4 kl. 19.00, inför kongressen, Tuttan och Kerstin var
där.
Det har varit ytterligare ett distriktsmöte med bl.a. information från kongressen.
Dom kommer från distriktet och hjälper oss med styrelseutbildning, detta sker hos oss på
klubben torsdag 9/6 18.30.
7. Projektgrupper
Tuttan har ett förslag att vi jobbar med projektgrupper, vi bildar följande grupper där den
som vill får vara med, förhoppningsvis är det många medlemmar som engagerar sig:
 Paviljongen, Nina ansvarig.




Utomhusstädgrupp, Anna N. och Tuttan ansvariga.
KM-helg 17-18/9, Ingrid Höglund ansvarig.

8. KM-helg, 17-18/9
Se punkt 7 projektgrupper.
9. Agility i Leksand
Det har kommit önskemål från våra medlemmar som är aktiva inom agility att få köpa in
hinder och ha en plan i Leksandsområdet, då flera av dem bor där skulle det vara enkelt och
bra tycker de. Vi ställer oss positiva i frågan och kallar de som har tagit initiativet till ett
planeringsmöte där vi pratar om inköp, ansökan om ev. bidrag, vart ska planen/hindren vara
mm.
10. Veckolistan
Dålig fart på veckolistan, Maria påminner på hemsidan + Facebook.
11. Övriga frågor
Klubbjackorna har kommit.
12. Nästa möte
Onsdag 10/8 18.30 på klubben.
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

