Protokoll styrelsemöte 2015-04-09
Närvarande:

Nice Mattsson
Malin Håmås
Emil Arweström
Ulrica Bengtsson
Anna Söderlind
Monika Ekberg
Åsa Haglund
Eliana Falkengren

Frånvarande:

Kent Haglund

§2015 - 18.

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för öppnat.

§2015 - 19.

Val av justerare
Emil Arweström valdes till justerare.

§2015 - 20.

Godkännande dagordningen
Dagordningen godkändes efter att några punkter lades till.

§2015 - 21.

Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§2015 - 22.

Kassören har ordet
Pengarna från barmarks-SM är justerade mellan klubbens och
draghundssektorns konton. Ca 41 000 är överförda till klubbens kassa,
vilket motsvarar ca 170:- per arbetad timme. Resultatet är ca 30 000 i
dagsläget. Några frågetecken i bokföringen finns från föregående år
som vi ska reda ut och hantera. Kommunbidraget har blivit nekat i
första steget då vi inte haft någon ungdomsverksamhet. Vi har
kompletterat med uppgifter och inväntar nytt besked.
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§2015 - 23.

Rapporter
a.
Nyckellista, nyckelansvarig
Nice Mattsson har frågat Kent Ländin efter nyckellistan och Kent
Ländin ska lämna in den till oss.
b.
Lomsmyren
Nice Mattsson har varit på möte med kommunen då kommunen fått
klagomål från Lomsmyren. Ordförande i ridklubben upplevde inget
problem med Mora BK’s aktiviteter på ridklubben. Problemet är
bokningarna av ridhuset men det problemet håller kommunen på att
kolla på. Vi önskar tydligare skyltning av områden där det är
rastningsförbud av våra hundar.
c.
Gräsklippning
Kent Haglund har pratat med Kjell Arvidsson och han vill inte vara
ansvarig men är gärna med och klipper anläggningen. Gräsklippningen
bör skötas av en grupp personer och agilitysektorn ska vara med i
gruppen. My Dareflod har erbjudit sig frivilligt. Styrelsen ansvarar för
gräsklippningen. Emil Arweström kontaktar Kent Ländin och Kjell
Arvidsson för att höra hur de vill hjälpa till. Emil Arweström ser även
till att gräsklipparen kommer på service.
d.
Vasaloppsmöte
Eliana Falkengren var på möte med Vasaloppet för feedback från
funktionärerna. Klubbens åsikter fördes fram.

§2015 - 24.

Skrivelser
a.
Protokoll hundägarutbildningssektorn
Nice Mattsson läste upp protokollen, två stycken. Se hela protokollen
bland bilagorna.
b.
Kongresshandlingar inkl regelförslag
Tyvärr finns inte tiden att gå igenom regelförslagen.
c.
SBK distiktet Dalarna bjuder in till lokalklubbskonferens
3 maj på Scandic Lugnet i Falun. 1 från HUS och 2 från styrelsen.
d.
Kallelse till distriksmöte 22/4
Vi har medlemsmöte den dagen.
e.
Nya e-tjänster Mora kommun
Nice Mattsson och Åsa Haglund går på informationen 11 maj kl 18-20
på simhallen.
f.
Skrivelse från agilitysektorn
Nice Mattsson läser upp skrivelsen. Skrivelsen bifogas protokollet.
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§2015 - 25.

Beslut utbildning Allmänlydnadsinstruktör
Utgår då denna punkt är inaktuell pga ett missförstånd från Nice
Mattssons sida.

§2015 - 26.

Tävlingssektorn
Vi har ingen tävlingssektor då alla tillfrågade säger nej. Styrelsen
ansvarar för tävlingssektorn och kallar till ett möte med tävlingsledare
och tävlingssekreterare för att bemanna årets prov samt planera nästa
års prov. Emil Arweström ansvarar för det mötet.

§2015 - 27.

Inköp köket
Köket vill köpa in nya kaffemuggar och bättre tunnor för
sopsorteringen. Styrelsen beslutade att låta köket göra det inköpet för
1000 – 1500 kronor.

§2015 - 28.

Milersättning
Ulrica Bengtsson undrar för vad milersättning utgår för.
Reseräkningsblanketten behöver omarbetas något vilket Ulrica
Bengtsson gör till nästa möte.

§2015 - 29.

Tidigare bordlagda ärenden
Klubbkläder – Malin Håmås kollar upp till nästa styrelsemöte en
webbsida där klubben kan beställa klubbkläder från på så sätt att våra
medlemmar beställer och betalar själva.
Inomhushall – vi bör titta på befintliga lokaler. Nice Mattsson har
nämnt lokalfrågan med kommunfolk. Nice Mattsson stöter på Lasse
Eriksson på kommunen i frågan.

§2015 - 30.

Läge inför medlemsmöte
Få anmälningar i dagsläget, sista anmälningsdagen är 15 april. Tina
Skyllbäck och Tomas Enbäck kommer från Falu BK för information om
deras omorganisation. Bull-dog café gör fika till medlemsmötet. Nice
Mattsson meddelar hur många bitar och morotskaka är önskad.
Förbättringslistan av klubbstugan från tidigare medlemsmöte.
Toalettfrågan samt bemanning av de sektorer som saknar medlemmar
bör tas upp.

§2015 - 31.

Att-Göra-Lista
Styrelsens att-göra-lista gicks igenom och en del punkter slutfördes.
Emil Arweström har sett till att klubbens planer spärrats av under
tjällossningen.
Nice Mattsson har kontaktat Anita Grudin angående stuguthyrningen.

§2015 - 32.

Nästa möte
14 maj kl 18.00 på Bull-dog café.
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§2015 - 33.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§2015 - 34.

Bordlagt detta möte

§2015 - 35.

Beslut detta möte
Ja till köket att köpa in nya kaffemuggar och sopsorteringskärl till en
kostnad av 1000-1500 kronor.

§2015 - 36.

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Emil Arweström
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