PROTOKOLL FÖRT VID
NEDANSILJANS BK’S MEDLEMSMÖTE
2016-04-25
Närvarande var 11 medlemmar samt styrelsen.

1. Mötets öppnande
Ordförande Marie-Louise Caris hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare
Anna Thunell är sekreterare för mötet.
3. Val av justerare
Till att jämte ordförande att justera protokollet valdes Linda Jonsson och Jennie Östlund.
4. Dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
6. Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
7. Rapporter
Agility: Stängseldag så fort det blir tillfälle och vi är klara med markarbetet.
Även nya kurser på gång.
Tävling: 21/5 lydnad- och spårtävling och 4/6 söktävling.
HUS: Kurser rullar på i alla dess former med Nina som instruktör.
Träningshelg för Emil Falk i rallylydnad för ekipage i avancerad- och mästarnivå och
Sök-helg med Emelie, till båda dessa kurser bjuder vi nu in från andra klubbar då det är få
egna medlemmar anmälda.
Utställarskola med Kricko drar i gång 18/5.
Instruktörsmöte har det varit, Nina och Kricko deltog.
Måndagsträningarna är otroligt populära, jättekul.
Framöver ska vi även ha träningstävlingar någon måndag då och då.
RUS: Maria Hurtig har precis hoppat av som ansvarig, styrelsen ansvarig tills vidare.

Utställning: 21/8 inoff. utställning på klubben, nu är fler personer engagerade i sektorn så
den blir av, superbra!
Utställning Dala Dubbeln i körhuset 19-20/11.
Plan & Stuga: Gräsklippning och städ enligt veckolista fungerade toppen förra året så vi
fortsätter med den, dock behöver den fyllas på med namn. I år innefattar dock inte
veckolistan gräsklippning för det har Lars Hagelin åtagit sig för hela säsongen, stort tack!
Rökrutan är fixad.
Vi disponerar numera även den vita paviljongen som står längs med infartsvägen. Vi tänker
att den ska bli ett klubbhus som alltid ska vara tillgängligt, kanske hundungdom vill ”hänga”
där, vi i styrelsen tar emot tips och idéer.
Vi kommer att ha en grävmaskin på plats under 1 dag i maj som ska dra bort stubbar och fixa
med utökningen av parkeringsplatser.
Kiosken: Kommer att fyllas på med mera godsaker inom kort.
Vi vill gärna ha in namn på personer som vill hjälpa till i kiosken under tävlingar mm.
Om någon är intresserad av att stå med på den lista, vänligen kontakta Maria Mååg.
Gläfset: Nytt nummer just kommit, så material till nästa nummer är välkommet.
Rallylydnad: Kvällstävling 7/6, fortsättning och mästare, dubbla klasser.
1/10 DM tillsammans med Gagnef/Floda, detta år hos dom nästa år hos oss.
Draghund: Klubben har nu två aktiva ekipage, näst på tur står Barmarks SM, heja heja!
Hemsida: Ingen rapport.
Tjänstehund: Ingen rapport.
Ekonomi: Det ser fortsatt bra ut, 124065 kr i kassan, kommande räkningar -8442 kr.
På sparkontot finns 106866 kr.
Distriktet: Ingen rapport.
8. Valborgsfirande
Hanna och Nina fixar valborgsfirande på klubben, mat och lekar, vid för få anmälda ställs det
in.
9. 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.

10. Poängjakt
Ny poängjakt i gång, det finns en pärm i hyllan på klubben där man kan ha sitt tidkort om
man vill, här samlar styrelsen in korten till hösten, så det enda du som medlem behöver göra
är att komma ihåg att fylla i när du har gjort något ideellt för NBK.
Nivåerna för belöning kommer att ligga på 10p, 20p, 30p och 40p samt att vi kommer ha ett
lotteri för samtliga, oavsett hur många poäng man kommer upp i, timme = 1 poäng.

11. Städdag
Städdag måndag 9/5, vi kör gruppträning som vanligt och sen hjälps vi åt att städa. Klubben
bjuder på varm korv och fika.
12. KM
Vi bestämmer att vår gemensamma KM-helg ska vara 17-18/9. Alla sektorer funderar ut hur
man vill att denna helg ska se ut. På lördagskvällen blir det fest för hela familjen med
grillning mm ;).
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
14. Nästa medlemsmöte
Måndag 12/9 klockan 19.00 på klubben.
15. Mötets avslut
Ordförande Marie-Louise Caris tackar för visat intresse.

Vid protokollet dag som ovan.
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