Protokoll styrelsemöte 2014-09-14
Närvarande:

Nice Mattsson
Eliana Falkengren
Malin Håmås
Jenny Carsting

§2014 - 62.

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet öppnat

§2014 - 63.

Val av justerare
Malin Håmås valdes till justerare.

§2014 - 64.

Val av sekreterare
Eliana Falkengren valdes till mötets sekreterare.

§2014 - 65.

Godkännande dagordningen
Dagordningen godkändes.

§2014 - 66.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.

§2014 - 67.

Från förra mötet
a. Nice pratat med Björn
Nice Mattsson skulle kontakta Björn Hammarsköljd ang besök inomhushall.
Har misslyckats att få kontakt, tar tag i det på nytt.

Frånvarande:

Åsa Haglund
Kent Haglund
Anna Söderlind
Emil Arweström
Kim Mårds

b. Resultatväggen
Max Wiklund har erbjudit sig att göra ny mall till dem. Eliana Falkengren
kontaktar Max Wiklund och ser till att mallen hamnar på klubbens dator.
c. Klubbkläder
Bordläggs.
d. Avtal utbildningar
Eliana Falkengren ska lägga sista handen vid det. Vi diskuterar en generell
”bindningstid” inom Mora BK när man får en utbildning bekostad. Vi beslutar
att ”Man skall vara trogen Mora BK 2 år efter genomgången utbildning och det
är upp till varje sektor att besluta om hur många prov/kurser/tävlingar man
ska tjänstgöra vid efter genomgången utbildning.” Eliana Falkengren
färdigställer och skickar till styrelsen följt av sektorerna.
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§2014 - 68.

Funktionärsfest
Det är budgeterat 5000 kr för en funktionärsfest. Förslag på datum en 21 nov.
Vi tillsätter en festkommitté bestående av Jenny Carsting och en representant
från varje sektor. Nice Mattsson delegerar detta till sektoransvariga.

§2014 - 69.

Tävlingsledare Agilityn
Agilitysektorn vill utbilda två st tävlingsledare till för att klara av att genomföra
sina planerade tävlingar. Kostnad för kurs 500 kr/per person. Resa och logi
tillkommer. Styrelsen beslutar att godkänna detta, och agilitysektorn uppmanas
att lösa resa och ev logi på billigast möjliga vis med samåkning etc.

§2014 - 70.

Förberedelser årsmötet, tidplan
Budget från samtliga sektorer ska vara inne senast den 30 november.
Budgetmöte för styrelse och sektorer den 8 december.

§2014 - 71.

Rapporter
a. Distriktsmötet
Nice Mattsson och Emil Areström representerade Mora BK, inget speciellt att
rapportera.
b. Möte med agilityn
Styrelsen hade flera representanter på ett sektormöte. Väldigt bra och
konstruktiva diskussioner fördes och budgetfrågor klargjordes. Mycket bra
möte, känns bra för framtiden!
c. Mailadresser
Åsa Haglund har gjort mailadresser till styrelsefunktionerna – ordförande,
sekreterare och kassör. Dessa är länkade till vederbörandes privata mail och
kan enkelt länkas om vid förändring av mailadress eller person på resp post.
Ligger på hemsidan, SBKshop mm.
d. Medlemsmötet
Grupparbetet på medlemsmötet ang omorganisation tas upp på nästa
styrelsemöte.
e. Kärra RUS
Styrelsen beslutar om inköp av metallskrinda till anläggningen. Enklare att
använda än skottkärra.

§2014 - 72.

Skrivelser
Lista med bifogade skrivelser från Nice Mattsson.
a.
b.

Agilityplanens renoveringsbehov
Protokoll agilityn x 2
Styrelsen beslutar att utse Anna Söderlind till ny sammankallande fram
till kommande årsmöte.

b.
c.

Protokoll HUS
Protokoll TS
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e.

Protokoll Anläggning
Malin Håmås kontaktar Kent Ländin angående hur det går med
toalettbarack/vagn inför budget 2015.
Köket - Avtalet på glassfrysen kommer att sägas upp, vi kommer att sälja
glass i mindre utbud från vår lilla frys under sommaren. Nice kommer att
kontakta samtliga sektorer ang att man ska kolla vad som finns i frysen
innan man handlar till tävling då vi idag ligger på ett alldeles för stort
lager av varor.

f.

Ny policy SBK
Ny dressyrpolicy, skall skrivas ut och och bifogas protokollet.

§2014 - 73.

Kassören har ordet
Inga konstigheter, budget följs i samtliga sektorer.

§2014 - 74.

Nästa möte
9 oktober kl 18:30

§2014 - 75.

Bordlagt detta möte
När vill Åsa Haglund ha in verksamhetsberättelser från sektorerna och kallelse
årsmöte?
Klubbkläder.

§2014 - 76.

Beslut detta möte
Beslut om utformningen av utbildningsavtalet.
Beslut att utbilda två tävlingsledare i agility.
Beslut om inköp av metallskrinda.
Beslut att utse Anna Söderlind till sammankallande i agilitysektorn.

§2014 - 77.

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Eliana Falkengren

Justerare

Malin Håmås
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