Protokoll styrelsemöte 2015-03-12
Närvarande: Nice Mattsson
Åsa Sparr (drag)
Ulrica Bengtsson
Monika Ekberg
Anna Söderberg
Kent Haglund
Emil Arweström
Ingabritt Persson (hundägarutbildning)
Malin Håmås
Åsa Haglund
Eliana Falkengren
$2015-1.

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för öppnat.

$2015-2.

Val av justerare
Eliana Falkengren valdes till justerare. Åsa Haglund upprättar en justeringslista som
vi kommer att gå efter följande styrelsemöte, se bilaga.

$2015-3.

Godkännande dagordningen
Dagordningen godkändes efter genomgång.

$2015-4.

Kassören har ordet
Balans- och resultatrapport med till varje möte. Sektorsansvariga måste kolla sin
egen sektors rapport och anmärka till Monika Ekberg om något inte stämmer.

$2015-5.

Sektorsansvariga
a.
Ekonomirutiner
Med ny kassör följer nya rutiner som Monika Ekberg informerade om. Se
paragrafen ovan.
b.

Köksrutiner tävlingar
Styrelsen beslutade att alla inköp görs från kökskassan och intäkterna går till
köket. Detta kommer att gälla oavsett om det är kurs eller tävling/prov. Nice
Mattsson lägger ut köksrutinen på hemsida så att alla sektorer gör likadant.

c.

Tankar inför året
Åsa Sparr – drag: prova på drag, sommarsäsongen står inför dörren, Niclas
Ström har pratat om en eventuell kurs i barmarksdrag.
Ulrica Bengtsson – rally: nybörjarkurs i april, kurs i juli med extern instruktör
samt ett par kurser till under planering. Öppna träningar om någon vill ta tag i
det. Tävling 9-10 maj, funktionärer efterlyses. Tävling i juli i Sälen samt en
tävling i september är planerad.
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Anna Söderlind – agility: kurs för extern instruktör redan genomförd. Inofficiell
tävling till helgen för att auktorisera Malin Englund som tävlingsledare.
Ytterligare en kurs för extern instruktör, två officiella tävlingar samt ansvara för
en dag under en veckotävling i Borlänge. Flera kurser är planerade, instruktörer
är My Dareflod och Jessika Lind. Investering av nya hinder.
Ingabritt Persson – hus: Nina Christoffersson har en allmänlydnadskurs och
kommer att hyras in till två kurser under våren. Allmänlydnad- och valpkurs
körs igång i mar och Nina en allmänlydnad i april samt Kent Ländin en
appellkurs i april. Jan Gyllensten är inbokad för en föreläsning i april och han
håller under helgen kurs för instruktörer. Övriga klubbar inbjudna att skicka
två instruktörer mot en kostnad. Eva Knutsson, Ingabritt Persson och Maria
Jonsson är klara allmänlydnadsinstruktörer i november. I november kommer en
tävlingsinstruktör att starta. Sektorn återkommer med namn och
kostnadsförslag till styrelsen.
Malin Håmås – köket: kör på som vanligt. Röjning i köket planerat.
Åsa Haglund – rus: MH på nationaldagen och Eliana Falkengren köper in rep.
Aussieklubben vill ha ett MH hos oss. Funktionärsmöte för att bemanna årets
prov snarast.
$2015-6.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

$2015-7.

Rapporter
a.
Åsa OK draget
Åsa Sparr har sagt ok till att vara sammankallande för draghundssektorn.
b.

Tävlingssektorn
Vi saknar tävlingssektor. Ingen respons alls på den uppmaningen som skickats
ut till alla aktiva samt på Facebooksidan. Emil Arweström ska höra med ett par
stycken av de rutinerade medlemmarna om de vill sitta i sektorn med honom.
Säger de ja tar han på sig sammankallanderollen.

c.

Anläggning
Kent Ländin tycker att det är mycket att ansvara för hela anläggningen och
tycker att det ska delas i två delar, planerna och stugan. Kent Haglund hör med
Kjell Arvidsson om han kan tänka sig att ansvara för gräsklippningen. Inköp till
stugan, exempelvis toapapper, sköts av köksansvariga. Emil Arweström fixar
avspärrning av planen och vägen upp mot skogen. Styrelsen beslutade att dela
ut ansvaret för stugan och sopsorteringen månadsvis på sektorerna och mailar
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ut till sektorerna. Nice Mattsson hör med Anita Grudin om stuguthyrningen.
$2015-8.

Skrivelser
a.
Kongress vartannat år
Förslag från SBK centralt om att ha kongress vartannat år istället för varje år.
b.

Protokoll HUS
Nice Mattsson läste upp ett protokoll från hundägarutbildningssektorn.

c.

Förändringar i medlem online
Nice Mattsson läste upp skrivelsen.

d.

Peter Rimsby avgår
Nice Mattsson läste upp skrivelsen.

e.

Distriktets årsmöte 15/3
Ingen kan tyvärr delta av styrelsens medlemmar.

Se även bifogad lista över inkommande skrivelser.
$2015-9.

Djurexpo Orsa
Någon ansvarig behövs till Djurexpo Orsa sista helgen i augusti. Nice Mattsson har
fått en förfrågan om klubben är intresserad av att ta ansvar för det. Styrelsen
beslutade att tacka nej till detta.

$2015-10. Bredband
Styrelsen beslutade att beställa en uppgradering av bredbandet och med det får vi en
ny router
$2015-11. Kommunbidrag
Monika Ekberg har fixat ansökan.
$2015-12. Inför nästa medlemsmöte
22 april kl 18.30 på klubbstugan. Tidpunkten reviderades gentemot mötesplanen.
Åsa Haglund kontaktar Tina Skyllbäck på Falu BK om någon kan komma och
informera om deras nya organisation samt processen att ändra strukturen. Åsa
Haglund ringer Anna-Lena Arvidsson angående prova-på rallylydnad med
information.
Funktionärer till årets tävlingar, efterlys samt prata om vad de olika uppgifterna
innebär.
Möjlig aktivitet till kommande medlemsmöten: nosework.
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$2015-13. Nästa möte
9 april på klubben kl 18.00 med stuginventering på agendan.
$2015-14. Övriga frågor
Arken Zoo – hundens dag: plan för hur Mora BK ska visa upp sig. Åsa Haglund
frågar Arken Zoo om de ska ha någon Hundens dag i år.
Vasaloppet – Eliana Falkengren ska på möte 25/3 och undrar om det finns några
åsikter. Ställer frågan på facebook och vill ha svar på mail.
$2015-15. Bordlagt detta möte
Inget bordlagt detta möte.
$2015-16. Beslut detta möte
Köksrutiner beslutades, se $2015-5 b.
Stugansvar delas ut månadsvis på sektorerna, se $2015-7 c.
Nej till att hålla i Djurexpo i Orsa, se $2015-9.
Ja till att uppgradera vårt bredband, se $2015-10.
$2015-17. Mötets avslutande
Nice Mattsson förklarade mötet för avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Eliana Falkengren
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