Protokoll medlemsmöte 2014-08-22

2014 – Medl 10.

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet för öppnat

2014 – Medl 11.

Anmälan övriga frågor
Valberedningen vill ha talan under rapporter.
Morot till funktionärer.
Drag under rapporter.

2014 – Medl 12.

Fastställande av röstlängd
26 medlemmar är närvarande.
27 från 2014 – Medl 17 b.
28 från 2014 – Medl 17 c
29 från 2014 – Medl 17 e
35 från 2014 – Medl 19

2014 – Medl 13.

Val av justerare
Anna Söderlind och Tommy Norin valdes till justerare.

2014 – Medl 14.

Godkännande av dagordningen
Flyttade mötets avslutande innan grillningen och att grillningen ligger
utanför mötet.

2014 – Medl 15.

Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingen.

2014 – Medl 16.

Skrivelser
Inga skrivelser att gå igenom.

2014 – Medl 17.

Rapporter med diskussioner
a. Tävling
DM har arrangerats med flaggan i topp. 16 spårhundar varav några
bröt. 4 sökhundar. Bra jobbat av alla funktionärer. De tävlande var
väldigt nöjda. 17 husvagnar stod på klubben.
b. Tjänstehund
Många har fallit ifrån, ett ekipage aktivt i klubben Danny Fröberg och
Rexas.
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c. Agility
Tävling på klubben imorgon samt i november i ridhuset under 2 dagar.
My Dareflod ska ha nybörjarkurs. Mängder med fina tävlingsresultat
under sommaren från många ekipage. Jessika Lind ska gå A2utbildning under hösten. Lisa Bjöns har slutat som sammankallande
och sektorn jobbar på att få fram en ny.
d. Hundägarutbildningssektorn
Kurser under hösten, en valpkurs och en unghundskurs. Nina
Christoffersson kommer att köra en allmänlydnadskurs.
Grundutbildning av nya instruktörer under hösten. Torsdagsträffarna
är igång igen med Tommy Norin och Nina Christoffersson. De är
välbesökta.
e. Rasutvecklingssektorn
MH i maj är genomfört och på söndag 24/8 blir det ett uppfödar-MH
med tyvärr bara 3 hundar. Det var fem hundar anmälda men tikar har
börjat löpa och flyttats över till vårt MH i slutet av september. Lördag
30/8 blir det ett MT med 5-6 deltagande hundar. Tre nya figuranter för
MH med behörighet för avståndslek. Nu utbildas de till figuranter för
MT.
f. Rally
Nybörjarkurs i september och framåt. Måndag 25/8 är det
skrivarutbildning. Tävlingar blir det nästa år.
g. Anläggningen
Duschkabin insatt för att slippa fuktskador. Vindskivor behöver bytas
innan vintern. Ev hinns det med lite målning.
h. Köket
Köksansvariga är nu Anna Håkansson och Malin Håmås. De ser till att
lagrena fylls på i köket. Säg till dem om det är något annat som önskas
i köket.
i. Distriktet
Inget distriktsmöte sedan förra medlemsmötet och inget att rapportera.
j. Valberedningen
Ann Englund informerar om var informationen om vad
valberedningen vill ha in förslag på till årsmötet. Valberedningen fanns
på onsdagsträningen i onsdags och tyvärr var det få som var på
träningen med konsekvensen att valberedningen inte fick så många att
prata med. Tveka inte att ta kontakt med valberedningen om du har
frågor.
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k. Drag
Barmarks-SM 11 och 12 oktober behöver funktionärer. Åsa Sparr har
gjort en lista på vilka funktionärer som behövs. Listan ska även läggas
upp på Facebook. Hjälp redan torsdag 9 oktober 12-17 med att märka
upp banan. Åsa Sparr gick igenom arbetsuppgifterna. Träff i slutet av
september för att gå igenom arbetsuppgifterna utifall det är behov av
en mer grundlig genomgång.Karin Ljudén är ansvarig för sponsringen
och om du känner till någon som vill vara med ska du kontakta
Karin.
2014 – Medl 18.

Kassören har ordet
Preliminärt resultat ligger bättre än budget. Budgeterat med minus
men just nu ligger vi plus. Det är för tidigt att säga något om årets
resultat då det kommer många utgifter i slutet av året.

2014 – Medl 19.

Minigenomgång föreningsarbete
Nice Mattsson gick igenom en liten presentation med SBK's
organisation och föreningsteknik. Medlemmar är klubbens högst
styrande organ. Valberedningskommitté tas upp på nästa
medlemsmöte.

2014 – Medl 20.

Klubbens logga
Eliana Falkengren pratar om ev förnyande av klubbens logga. Vi har
små förändringsmöjligheter av loggan och vi måste ha kvar SBKloggan men kan exempelvis ändra bakgrunden. Förslag är att tillsätta
en arbetsgrupp som får i uppdrag att undersöka om det går att göra
loggan mer personlig utan att bryta mot SBK's policy och regler.

2014 – Medl 21.

Övriga frågor
Morot till funktionärer – drogs tillbaka av personen som väckte frågan.

2014 – Medl 22.

Grupparbete – vad kan vi vinna på en omorganisation?
Medlemmarna delades in i fyra grupper och skickades iväg för att
prata. Grupperna lämnar in sina tankar och funderingar som
styrelsen sedan får sammanställa.

Mora BK
Box 217, 792 24 Mora
0250-189 02

Sid 3(4)
www.morabk.se

info@morabk.se
BankGiro 5483-9485
Tävlings BG 5483-9477

2014 – Medl 23.

Mötets avslutande
Nice Mattsson förklarade mötet för avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Justerare

Anna Söderlind

Tommy Norin

