Protokoll styrelsemöte 2014-03-12

Närvarande: Nice Mattsson
Emil Arweström
Jenny Carsting
Åsa Haglund
Eliana Falkengren
Kent Haglund
Malin Håmås
Anna Söderlind
Ann Englund
Åsa och Thomas Sparr
Lisa Bjöns
Björn Hammarskjöld

Frånvarande: Kim Mårds
Kent Ländin

$2014-18

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet för öppnat.

$2014-19

Val av justerare
Emil valdes till justerare.

$2014-20

Godkännande av dagordningen
$2014-21 Föregående protokoll och $2014-22 Barmarks SM skiftades med
varandra. I övrigt godkändes dagordningen.

$2014-21

Barmarks SM
Åsa och Thomas Sparr var inbjudna för att informera om barmarks SM. Mora har
blivit tillfrågade att anordna barmarks SM 2014. Det aktuella datumet för
barmarks SM är 11-12 oktober. Mora anordnade senast barmarks SM 2010 och det
genererade då en vinst på ca 40000. Nu har deltagandet på barmarks SM ökat till
det dubbla gentemot 2010. Det kommer att behövas ca 25 funktionärer per
tävlingsdag och även personer som hjälper till att fixa till banan på torsdagen. Se
bilaga med informationen som Åsa och Thomas skrivit ihop. Styrelsen beslutade
att säga ja till att arrangera barmarks SM 2014.

$2014-22

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
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$2014-23

Inför nästa medlemsmöte
a. Att-göra-lista anläggningen
Vi behöver en lista på vad som behöver göras på anläggningen på vår pysseldag.
Malin kontaktar Kent Ländin och hör vad som behöver göras.
b. Styrelsens att-göra-lista, status
Listan fylldes på med uppgifter till medlemsmötet och sattes sedan upp på sin
plats.
c. Dagordning
Punkter som ska med på dagordningen diskuterades.

$2014-24

Rapporter
a. Björn Hammarskjöld
Björn var inbjuden för att tala om projektet Inomhushall. Hallkommittén har haft
ett möte och den består för närvarande av Björn Hammarskjöld, Mikael Resare och
Lisa Bjöns. Kommunen kan ge ett visst bidrag till själva byggandet men det är
antagligen inte särskilt stort. Däremot kan vi få upp till halva driftskostnaden i
bidrag. När det gäller EU-bidrag vet ingen i dagsläget hur det ser ut. Nya regler
började gälla 1/1-2014 och dessa regler är ännu inte klara. Först till hösten vet vi
hur reglerna ser ut. Sponsorer till själva bygget måste undersökas. Är medlemmar
villiga att hjälpa till med arbetskraft vid bygget?
Planeringen fortsätter och vi måste undersöka vilket behov vi har i form av storlek
och innehåll i hallen. Planen är att bygga ett 0-energi hus. Storleken som pratades
om var 40x80 m med en stor plan och ev ett halvplan ovanpå med plats för fik och
lokal. Vad tycker våra medlemmar? Projekt Inomhushall kommer att tas upp på
medlemsmötet.
b. Folkspel
Eliana hade varit i kontakt med kontaktpersonen för Folkspel. 400 lotter var ett
minimum att ta hem i första perioden som sträcker sig tom juni. Klubben tjänar då
5 kr per såld lott. Det finns inget säljtvång men ev osålda och tillbakaskickade lotter
påverkar vinsten nästkommande peroid. Styrelsem beslutade att säga nej till
Folkspel. Våra aktiviteter startar i stort sett i maj och att hinna sälja 400 lotter till
juni känns orealistiskt.
c. Distriktets årsmöte
Nice, Emil och Åsa rapporterade från distriktets årsmöte som var en väldigt
okomplicerad historia. Valen blev enligt valberedningens förslag och det var ett
väldigt snabbt årmöte. Distriktet använde ett bra dokument för målen. Nice mailar
ut det till övriga styrelsen.
d. Reklam Vasaloppet
Nice redogjorde för turerna kring det olyckliga fotot av klubbens medlemmar som
Vasaloppet använt för att synliggöra de klubbar som hjälper till. Idéen från
Vasaloppet är jättebra men helt klart har inte urvals- och godkännandeprocessen
fungerat. Det hela är utrett med Vasaloppet.
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$2014-25

Skrivelser
a. Styrelsekonferens
Det blir en styrelsekonferens på hotell Scandic i Falun 30/3. Åsa åker. Jenny och
Anna kollar om de kan få barnvakt. Åsa skickar in anmälan senast 16/3.
b. Årsmöte Studiefrämjandet
Ingen har möjlighet att åka.

$2014-26

Kassören har ordet
Jenny hade sålt lite fondandelar för att frigöra kapital och betala räkningar. Tyvärr
överskrider redan nu kostanden för plogning det budgeterade. Vi måste se över
vem, hur och när det plogas.

$2014-27

Sammankallande sektorer
HUS – vakant
vi jobbar för att hitta någon sammankallande
Tävling
Karin Ljudén
RUS-mental
Åsa Haglund
RUS-utställning
Jenny Carsting
Agility
Lisa Bjöns
Rallylydnad
Ulrica Bengtsson
Tjänstehund
Kent Ländin
Anläggning
Kent Ländin

$2014-28

Avtal utbildningar
Bordlagt till nästa möte.

$2014-29

Nästa möte
Nästa möte 11/6 kl 18.30 i klubbstugan.
a. Kalla sektoransvariga för rappor
Åsa kallar samtliga sektoransvariga i samband med att styrelsen blir kallad.
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$2014-30

Övriga frågor – föredragande
a. Ny logga – Emil
Bordlagt till nästa möte.
b. Klubbstugan vintertid – Emil
Bordlagt till nästa möte.
c. Agilityplanen, underhållsbehov – Anna
Bordlagt till nästa möte.
d. Lokal medlemsmötet november – Eliana
Bull-dog café diskuterades och tyvärr är lokalen för liten. Medlemsmötet kommer
att bli på klubben. Nice hör med Åsa Sparr om hon kan ha ett fördrag.
e. Klubbkläder – Eliana
Bordlagt till nästa möte.

$2014-31

Bordlagt detta möte
$2014-28 Avtal utbildningar
$2014-30 a Övriga frågor – Ny logga
$2014-30 b Övriga frågor – Klubbstugan vintertid
$2014-30 d Agilityplanen, underhållsbehov
$2014-30 f Klubbkläder

$2014-32

Beslut detta möte
Ja till barmarks SM 11-12 okt 2014.
Nej till Folkspel.
Malin kontaktar Kent Ländin för att-göra-lista anläggning till pysseldagen.
Kent kontaktar Kent Ländin angående plogningen.
Jenny kontaktar några personer angående HUS-sektorn.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Emil Arweström
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