Protokoll styrelsemöte 2014-06-11

Närvarande:

§2014-33

Malin Håmås
Emil Arweström
Nice Mattsson
Anna Söderlind
Åsa Haglund
Eliana Falkengren

Frånvarande:

Kent Haglund
Jenny Carsting
Kim Mårds

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för öppnat.

§2014-34

Val av justerare
Malin Håmås valdes till justerare.

§2014-35

Godkännande av dagordningen
Under rapporter lades rubrikerna rallylydnad, instruktörsutbildning, HUS och
inomhushall till. Under övriga frågor lades rubrikerna löptik, hemsida och
inköpsansvarig köket till. Därefter godkändes dagordningen.

§2014-36

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.

§2014-37

Inför nästa medlemsmöte
a. Styrelsens att-göra-lista, status
Nästa medlemsmöte är 22 augusti och i samband med mötet blir det en grillkväll.
Klubben står för potatisgratäng och sallad medan medlemmarna tar med det de vill
grilla samt dricka. Nice Mattsson tog på sig att göra potatisgratäng. Sallad, grillkol,
tändvätska, engångstallrikar, plastbestick, plastglas,sopsäckar, tändstickor måste
köpas in. Det måste även finnas dricka på klubben utifall någon medlem vill köpa
det av klubben. Malin Håmås fixar inköpen. Åsa Haglund ser till att det skickas ut
kallelser via post till våra nya medlemmar sedan förra utskicket. Nice Mattsson
skriver ut påminnelse på facebook och hemsidan.
b. Dagordning, punkter att ta upp
Barmarks-SM som behöver funktionärer.
Valda delar från presentationen som Anders Östling visade när vi hade träff mellan
vår styrelse och distriktsstyrelsen.
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§2014-38

Rapporter
Rallylydnad
Styrelsen har tidigare beslutat via mail att skicka Åsa Haglund på utbildning till
tävlingssekreterare i rallylydnad. Utbildningen gick av stapeln 6 april i Örebro.
Instruktörsutbildning
Styrelsen beslutade att skicka IngaBritt Persson, Kent Haglund, Maria Jonsson och
Eva Knutsson på preparandkurs till hösten. Preparandkursen är första steget i
instruktörsutbildningen.
Hundägarutbildningssektorn
Sammankallande i hundägarutbildningssektorn är IngaBritt Persson.
Inomhushall
Styrelsen beslutar att ge inomhushallsgruppen i uppdrag att besöka tre närliggande
inomhushallar och undersöka hur de är byggda, hur finansieringen skedde, föroch nackdelar samt hur beläggningen, både internt och externt, av hallen ser ut. För
övrigt är lokalen som Leklandet nyttjade i Noret tom. Inomhushallsgruppen får
även kolla upp den lokalen. Åsa Haglund kontaktar Björn Hammarskjöld.

§2014-39

Skrivelser
Styrelsen har bett att få in anteckningar från sektorernas möten. Det är viktigt för
att styrelsen ska kunna följa sektorernas arbete. Till dagens möte saknades
anteckningar från tävlingssektorn, anläggningskommittén, tjänstehundssektorn
(som i och för sig inte har någon aktivitet att tala om) samt draghundssektorn. Nice
Mattsson stöter på de sektorer som vi saknar rapporter från. Rapporterna från
sektorerna finns som bilagor.
Hundägarutbildningssektorn – lämnade in en något bristfällig rapport.
Rasutvecklingssektorn – håller sig till budget och lämnade en bra rapport.
Agilitysektorn – en del beslut fattas via deras facebookgrupp och frågan var om
dessa beslut ska dokumenteras. Svaret är att alla beslut oavsett var och hur de
fattas ska dokumenteras samt tillställas styrelsen. Nice Mattsson meddelar
agilitysektorn. Styrelsen tycker också att antalet i sektorn är lite för stort. En person
behöver inte sitta med i sektorn för att jobba i sektorns aktiviteter. Styrelsen tycker
att det räcker med Lisa Bjöns, My Dareflod, Silvia Wiklund, Anna Söderlind och
Veronica Gustafson.
Rallylydnadssektorn – lämnade in en bra rapport. Styrelsen beslutade att låta
rallylydnadssektorn utbilda åtta personer till rallylydnadsskrivare till en kostnad
på ca 3500. De som ska utbildas är Ulrica Bengtsson, Maria Grindal Skogs,
Margareta Örjas, Anna Söderlind, Anita Grudin, Anna-Lena Arvidsson, Jenny
Carsting och Jessika Lind.
Från Svenska Kennelklubben kom en skrivelse med ett beslut från
disciplinnämnden angående en utesluten medlem. Se bilaga för hela ärendet.
Information om bidrag för ungdomsverksamhet inom tjänstehundsverksamheten
har inkommit från Svenska Brukshundklubben. Denna information
vidarebefodrades till Kent Ländin.
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Förfrågan från Vasaloppet om att dela ut nummerlappar vid Ultravasan har
kommit till klubben via Thor Nordlund. Styrelsen beslutade att tacka nej till
förfrågan.
I postfacket har skrivelser inkommit enligt bilaga.
§2014-40

Kassören har ordet
Då kassören Jenny Carsting inte var närvarande på mötet saknas ekonomisk
rapport.

§2014-41

Bordlagt tidigare
a. Avtal utbildningar (Eliana Falkengren)
Förslaget gicks igenom och en del ändringar gjordes. Eliana Falkengren justerar
förslaget och skickar ut det till styrelsen via mail för ny påsyn.
b. Ny logga (Emil Arweström)
För att få förslag från medlemmarna lägger vi ut en utmaning till våra medlemmar.
Riktlinjerna är någon anknytning till Dalarna eller ännu hellre Mora samt en
neutral hund i fråga om ras och aktivitetsinriktning. Malin Håmås ser till att
utmaningen kommer ut till medlemmarna.
c. Klubbstugan vintertid (Emil Arweström)
Bordläggs till nästa möte.
d. Agilityplanen, underhållsbehov (Anna Söderlind)
Agilityplanen har en stor grop på mitten. Agilitysektorn vill köpa in jord och
gräsfrön. Styrelsen ger agilitysektorn i uppdrag att komma in med kostnadsförslag.
Bästa tiden för att fixa till planen är oktober/november för då gror gräset under
vintern. Planen kommer inte att vara brukbar under första halvåret nästa år.
e. Klubbkläder (Eliana Falkengren)
Emil Arweström fick i uppdrag att kontakta Trycket för att undersöka om det går
att få möjlighet att låta medlemmarna att komma in på Trycket och beställa kläder,
från ett utvalt sortiment, med klubbens tryck. Det hade underlättat hanteringen och
klubben slipper sitta på ett klädlager. Sortimentet är för tillfället tänkt till t-shirt,
huvtröja och softshell-jacka Till nästa styrelsemöte fixar Emil Arweström fram en
katalog. Emil Arweström ser till att vi får en provkollektion till medlemsmötet i
augusti.

§2014-42

Nästa möte
Nästa möte blir 15 juli klockan 18.30 hemma hos Nice Mattsson.

§2014-43

Övriga frågor
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Löptikar
Ett förtydligande av klubbens policy för löptikar är på sin plats. Åsa Haglund
skriver det på lämplig plats på hemsidan.
Löptikar är välkomna på klubben. Ömsesidig respekt önskas, speciellt vid höglöp.
Använd ytterkanterna av planerna eller ytorna mellan planerna. Vid organiserad
aktivitet meddela ledaren.
Hemsidan
Hemsidan behöver byggas om. Åsa Haglund kallar Nice Mattsson och Lisa Bjöns
till ett möte.
Inköpsansvarig köket
Klubben behöver någon som ansvarar för inköpen till köket så att det finns till
veckans aktiviteter. Styrelsen ser gärna att det finns varor framplockade i lämpliga
genomskinliga burkar. Vi tror att det gynnar försäljningen. Malin Håmås anmälde
sig som frivillig om hon får hjälp av ytterligare en person. Malin Håmås ska fråga
Anna Håkansson om de två kan ansvara för inköpen.
Resultat- och championatvägg
Det behöver städas bland resultattavlorna. Eliana Falkengren tar kontakt med Lisa
Bjöns för att få en kopia av filen som används. Klubben har fler hundar som är
champion i någon gren än de som hänger på väggen. Vi uppmanar våra
medlemmar på medlemsmötet att skicka in information i form av ett foto i
storleken 15x21 cm och vilket/vilka championat som uppnåtts.
§2014-44

Bordlagt detta möte
§2014-41 c Klubbstugan vintertid (Emil Arweström)

§2014-45

Beslut detta möte
Ja till att utbilda Åsa Haglund till rallylydnadssekreterare.
Ja till att skicka IngaBritt Persson, Kent Haglund, Maria Jonsson och Eva Knutsson
på preparandkurs.
Ja till att ge inomhushallsgruppen uppdrag att besöka tre inomhushallar i
närheten.
Ja till att utbilda åtta stycken rallylydnadsskrivare, för namn se §2014-39.
Nej till att dela ut nummerlappar till Ultravasan.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare
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Malin Håmås
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