PROTOKOLL FÖRT VID
NEDANSILJANS BK’S STYRELSEMÖTE
2016-07-05
Närvarande: Marie-Louise Caris (Tuttan), Hanna Norin, Sofie Löfgren, Anna Nygårds,
Kerstin Daniels, Maria Hurtig Sparr, Ida Wilkenson, Mia Adolfsson, Jeanette Björklund 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 Ida Wilkenson.
3. Dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen lästes igenom och godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
6. Rapporter
Agility: Se punkt 8 i protokollet.
Tävling: Under hösten 2016 kommer SBK att komma med en gemensam tävlingsbok för
lydnad, IPO och mondioring.
Vi har nyss haft en söktävling, 4/6
Tävlingssektorn har haft möte.
Följande datum har satts för tävlingar 2017;
20/5 appell spår, sök och rapport samt lydnad startklass och klass 1-3.
6/6 elitspår
2/9 högre spår
3/9 sök samtliga klasser
28-29/10 lydnad samtliga klasser (ev. i körhuset).
HUS: Nina startar kurserna efter sommaren 3/8, det som är på gång är valp, allmänlydnad,
rally och spår.
Kvällskurs nosework 26+28/7.
Måndagsträningarna startar igen efter sommaren 8/8 (vecka 32).
Vi anmäler Jessika Holmström och Amanda Vikner på kurs inom SBK, grundmodul.

RUS mental: Ingen rapport.
RUS Utställning: Inofficiell utställning på klubben 21/8.
Plan & Stuga: Peter Fallgren ombesörjer att agilityflaket flyttas till sin nya plats under
sommaren.
Veckolistan verkar fyllas på med namn, Anna T gör en ny instruktion om vad som skall göras
av den som är ansvarig för veckan, gräsklippning tas bort.
Projektgruppen för paviljongen har haft träff och har som förslag att vi fortsätter att ordna
med träningsrummet samt ungdomsrum och sekretariat.
Kiosken: Ligger lite lågt under sommaren, fylls på igen till vecka 32.
Gläfset: Nytt nummer kommer ut under hösten.
Rallylydnad: Ingen rapport.
Draghund: Ingen rapport.
Hemsida: Webbmaster påminner alla sektorer att dom måste se till att allt material kommer
ut på hemsidan. Att lägga ut klubbinformation på sin privata Facebook är inte okej.
All information måste nå ut till alla medlemmar.
Tjänstehund: Carolin och Spajk har kvalat till försvarsmaktsmästerskapen.
Ekonomi: Tuttan fixar med Leksands Sparbank så att hon får en egen inloggning till klubbens
konton.
Kassarapport och budget bifogas protokollet.
Distriktet: DM i lydnad, vi gratulerar följande medaljörer Stefan Hedell 1:a och
Camilla Hallgren 2:a.
7. Föreningscoachning från SBK Dalarna
Vi har haft besök av distriktet och fått utbildning i föreningsteknik.
Vi fick bl.a. följande förslag, protokollen mailas löpande till revisorerna, gå igenom minst 2 av
klubbens stadgar/styrelsemöte. Kolla upp vad vi har arkiverat hos Dalarnas folkrörelsearkiv.
För att underlätta för kassören ber vi Sofie att undersöka om det är några av hennes
uppgifter som vi kan hjälpa till med, tex nycklar till klubbstugan.

8. Agility
Sektorn har inventerat befintliga hinder och kommit fram till att det finns ett akut behov av
att köpa in följande hinder, annars kan vi inte ordna några tävlingar alls då hindren är i för
dåligt skick. Det gäller A-hindret, Platt-tunnel samt balansbom.
Sektorn har kollat runt och tagit in priser från olika leverantörer, vi bifaller inköp för max
32.178 kr.
Vi motprestation för detta stora inköp ser vi gärna att det ordnas en tävling under
inomhussäsongen för att täcka en del av utgiften.
Ridhusträning i Leksand i vinter vill agilityn ha, sektorn undersöker möjlighet till detta.
Vidare jobbas det vidare med ev. filialen i Leksand.
Nya i sektorn är Amanda Vikner, Sandra Olsson, Jessika Holmström och Blanca Nääs.
9. Dalahalla
Vi har fått erbjudande om att jobba på festivalen Into the Valley 28-30/7.
Vi kan tjäna 11.000 kr. Vi tackar nej då det går åt många personer som ska jobba långa pass i
relation till ersättningen. Tuttan meddelar Dalahalla detta men säger också att vi gärna tar
emot mer förfrågningar från dom om jobb i framtiden.
10. Övriga frågor
* Erbjudande om att jobba på BAO’s konsert i Gropen i Leksand 27/7, låter klart intressant,
Tuttan undersöker vidare.
* Kricko hyr klubbstugan 16/7.
* Sofie håller koll på toner till skrivaren och köper hem kopieringspapper, dock måste man
vara duktigare att meddela henne när något håller på att ta slut.
* Panta mera, Hanna beställer hem mer säckar för ändamålet.
* Mikael Brandfors, ny i klubben och duktig att fotografera, har erbjudit sig att fota på
måndagsträningar, vi tänker bl.a. på vår ekipagevägg.
* Klubbhelg med grillkväll 17-18/9
* Hanna skriver på Facebook att klubben har en chippläsare om någon behöver identifiera
påkört eller infångat djur. I så fall får någon i styrelsen kontaktas.
Hon meddelar även detta till polisen så dom vet.
11. Nästa möte
Onsdag 10/8 klockan 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 Ida Wilkenson

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

