Protokoll styrelsemöte 2014-10-09

Närvarande:

Malin Håmås
Jenny Carsting
Anna Söderlund
Eliana Falkengren
Emil Arweström
Åsa Haglund

Frånvarande: Kent Haglund
Nice Mattsson
Kim Mårds

§2014-78.

Mötets öppnande
Vice ordförande Emil Arweström fick kliva in som ordförande då Nice
Mattsson inte närvarade på mötet. Mötet förklarades för öppnat.

§2014-79.

Val av justerare
Jenny Carsting valdes till justerare.

§2014-80.

Godkännande av dagordningen
Efter tillägg av punkten medlemsmöte vid §2014-83 Förberedelser årsmötet,
tidplan godkändes dagordningen.

§2014-81.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna.

§2014-82.

Från förra mötet
a. Nice pratat med Björn
Nice Mattsson hade inte pratat med Björn Hammarsköljd. Hon bad via mail
att någon annan i styrelsen skulle ta över den uppgiften. Emil Arweström
tar kontakt med Björn Hammarsköljd.
b. Resultatväggen
Eliana Falkengren har fått filen av Max Wiklund. Max Wiklund har gjort en
likadan som de skyltar som redan sitter på resultatväggen. Det saknas en
logga på dokumentet och lite smärre justeringar innan filen ska läggas på
klubbens dator för användning.
c. Klubbkläder
Bordläggs till nästa möte
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d. Avtal utbildningar
En liten korrigering av texten, ordet av hade ramlat bort på ett ställe. När
Eliana Falkengren fått dokumentmallen av Åsa Haglund och lagt på
avtalstexten på klubbens mall är avtalet redo att börja användas. Avtalet ska
skickas ut till samtliga sektorer.
e. Funktionärsfest
Nice Mattsson ska maila ut till samtliga sektoransvariga.
§2014-83.

Förberedelser årsmötet, tidplan och medlemsmötet
Medlemsmötet 11/11
Åsa Haglund skickar kallelse till de medlemmar som tillkommit sedan 23/7 via
post snarast. Nice Mattsson fixar dagordningen och som punkter på
dagordningen föreslås Arbetsgrupp logga och Redovisning grupparbetet från
förra medlemsmötet.
Årsmötet
Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda 1/1-2015 via post. Åsa Haglund
fixar frimärken och adressetiketter till mötet 8/12. Dagordning enligt stadgarna.
Verksamhetsberättelserna från sektorerna vill Åsa Haglund ha in senast 4/1
2015.

§2014-84.

Logotyp
En arbetsgrupp ska tillsättas. Detta ska tas upp på medlemsmötet 11/11.

§2014-85.

Rapporter
a. Anläggning
Malin Håmås har pratat med Kent Ländin angående toavagn. Kent Ländin
hade lagt ut lite krokar men det är svårt att få tag på en vagn. Han tycker att
det är en bättre lösning att bygga ut stugan för att få plats med fler toaletter
istället för en vagn som ska tömmas. Styrelsen pratade dock om en vagn
som kopplas in på befintligt avlopp istället för en vagn som måste tömmas.
Malin Håmås kontaktar Kent Ländin igen för att höra vilken typ av vagn
han hört efter och om han kan göra ett budgetförslag på en utbyggnad.

§2014-86.

Skrivelser
a. Beslut från disciplinnämnden
En person i närområdet har uteslutits från Svenska Kennelklubben och är
därmed inte välkommen som medlem i Svenska Brukshundklubben.
Personen ifråga är inte medlem i Mora Brukshundklubb. Se bilaga för hela
beslutet från Svenska Kennelklubben.
b. Hundägarutbildningssektorns möte 17/9
Emil Arweström läste upp skrivelsen. Se bilaga.
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c. Agilityn 140916
Emil Arweström läste upp skrivelsen. Se bilaga.
d. Bortglömda kursdeltagare
Emil Arweström kontaktar IngaBritt Persson för att höra vad som hänt och
hur det är hanterat.
e. Kostnadsförslag agilitysektorn
Styrelsen tittade över kostnadsförslaget för renovering av agilityplanen och
enades om att det är en för stor kostnad för att vi ska kunna ta beslut om i
styrelsen. Denna kostnad måste med i budgeten för 2015 och beslutas av
årsmötet. Att agilityplanen behöver förbättras råder det enighet om.
§2014-87.

Kassören har ordet
Ekonomin ser bra ut och budgeten hålls av sektorerna.

§2014-88.

Nästa möte
Medlemsmöte 11/11 kl 18.30
Styrelsemöte 8/12 kl 18.30 då budgeten ska gås igenom och samtliga
sektoransvariga ska kallas.

§2014-89.

Övriga frågor – föredragande
Inga övriga frågor.

§2014-90.

Bordlagt detta möte
§2014-82. Från förra mötet - Klubbkläder

§2014-91.

Beslut detta möte
§2014-86. Skrivelser – Kostnadsförslag agilitysektorn hänskjuts till årsmötet och
2015 ärs budget.

§2014-92.

Mötets avslutande
Emil Arweström förklarade mötet för avslutat.
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Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Jenny Carsting

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

Sid 4(4)
www.morabk.se

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

