Protokoll styrelsemöte 2014-07-15
Närvarande:

Nice Mattsson
Frånvarande:
Malin Håmås
Ann Englund (valberedningen)
Sussie Järhed (valberedningen)
Eliana Falkengren
Kent Haglund
Åsa Haglund

Kim Mårds
Jenny Carsting
Emil Arweström

$2014 - 46

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för öppnat.

$2014 - 47

Val av justerare
Kent Haglund valdes till att justera protokollet.

$2014 - 48

Godkännande av dagordningen
Under övriga frågor lades punkten Tillgång till klubbstugan.

$2014 - 49

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

$2014 - 50

Från förra mötet
a.
Åsa pratat med Björn
Åsa Haglund har mailat Björn Hammarskjöld och inte fått
någon respons från Björn Hammarskjöld. Nice Mattsson ringer
Björn Hammarskjöld.
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b.

Eliana och resultatväggen
Stillestånd.

c.

Hemsidan
Se punkt $2014-54 c nedan

d.

Klubbkläder
Malin Håmås kontaktar Emil Arweström och hör hur det går.
Eliana Falkengren erbjuder sig att ta över punkten om Emil
Arweström behöver avlastning. Till nästa styrelsemöte tas en
katalog från Trycket med.

e.

Agilityplanens renoveringsbehov
Anna Söderlind tog upp punkten med agilityn som skulle
återkomma till styrelsen.
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$2014 - 51

f.

Förslag logga
Ann Englund upplyser styrelsen om att loggan inte får bytas
bort efter att Ann Englund haft kontakt med förbundsstyrelsen.
Det runda SBK-märket måste ingå i klubbens logga. Punkten
ska tas upp på medlemsmötet och en arbetsgrupp tillsätts på
medlemsmötet. Varumärkesregistrering bör vi tänka på om vi
köper en logga av någon som ritar.

g.

Avtal utbildningar
Eliana Falkengren arbetar på avtalet. Några små justeringar
som ska göras. När avtalet är klart skickar vi ut det till
sektorerna som utbildar funktionärer för påseende och
eventuella åsikter.

h.

Agilityn
Bordläggs då agilitysektorn ej var närvarande.

Sektorer
a.
Agility
Bordläggs då agilitysektorn ej var närvarande.
b.

$2014 - 52

Köket
Malin Håmås och Anna Håkansson ansvarar för inköpen till
köket och veckans aktiviteter. Vid tävlingar och prov får de
ansvariga för provet se till att det finns till köket.

Inför nästa medlemsmöte
a.
Presentation
Nice Mattsson fixar.
b.

Styrelsens att-göra-lista, status
Under vecka 30 ska Åsa Haglund skicka kallelse till
medlemsmötet till våra nya medlemmar.

c.

Dagordning
Nice Mattsson ska ha dagordningen klar senast 8/8.

$2014 - 53

Rapporter
Inga rapporter fanns.

$2014 - 54

Skrivelser
a.
Anteckningar hundägarutbildningssektorn
3/7 hade hundägarutbildningssektorn möte. Se bilaga 1.
b.
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Ansökan utställningar 2017
Vidareskickat till Jenny Carsting.
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c.

Anteckningar Web-möte
Nice Mattsson, Lisa Bjöns och Åsa Haglund har haft ett möte
om webben. Se bilaga 2.

d.

Anteckningar agilityn
Beslut tagna via agilityns chat.

e.

Bidragshjälp till Dalarnas föreningar
Vidarebefodras till Björn Hammarskjöld. Se bilaga 3.

Se bilaga 4 för inkommande skrivelser i postfack och sekreterarens
mail sedan föregående möte.
$2014 - 55

Kassören har ordet
Jenny Carsting har mailat en redogörelse till Nice Mattsson. Resultatet
ligger på ca 57000:-

$2014 - 56

Nästa distriktsmöte 2 september
Nice Mattsson och Åsa Haglund kan åka. De som inte närvarade på
mötet frågas om de kan. Via mail meddelar Emil Arweström att han
kan åka på mötet.

$2014 - 57

Nästa möte
10 september kl 18.30 i klubbstugan.
a.

Kalla sektoransvariga för rapport
Åsa Haglund kallar samtliga samt valberedningen.

$2014 - 58

Övriga frågor - föredragande
a.
Tillgång till klubbstugan
Malin Håmås väckte frågan om det går att låta klubbstugan
vara mer upplåst och tillgänglig för medlemmar som inte har
nyckel. Medlemmar som har nyckel föreslås låsa upp och ställa
upp ytterdörren när de kommer och se till att dörren låses när
de åker.

$2014 - 59

Bordlagt detta möte
De punkter som vi skulle ta med agilitysektorn.
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Beslut detta möte
Nice Mattsson ringer Björn Hammarskjöld.
Nice Mattsson fixar presentation till medlemsmötet och ordnar en
dagordning senast 8/8.
Åsa Haglund skickar ut kallelse till nya medlemmar under vecka 30.
Åsa Haglund kallar sammankallande i sektorer och valberedning till
nästa möte.

$2014 - 61

Mötets avslutande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Kent Haglund
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