Protokoll vid styrelsemöte 2015-05-14
Närvarande:

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

Frånvarande:

Emil Arweström

$2015-37

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet öppnat.

$2015-38

Val av justerare
Anna Söderlind valdes till justerare.

$2015-39

Godkännande av dagordningen
Punkten Ombyggnad agilityplanen lades till, sedan godkändes dagordningen.

$2015-40

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och en del punkter lades till som behövs ta
upp igen.

$2015-41

Kassören har ordet
50 000 plus just nu, men ett par stora fakturor är på ingång. Deklarationen för
förra året är inskickad. 7 fakturor till sponsorerna är utskickade och 6 har
betalat. Kontantkassan i kassaskåpet måste kontrolleras.

$2015-42

Rapporter
Klubbkläder
Nice Mattsson ska ta tag i klubbklädesfrågan och vid nästa medlemsmöte ska vi
ha lite kläder att visa upp.
Gräsklippning
Kent Ländin och Kjell Arvidsson sköter gräsklippningen och utsidan på
anläggningen.
E-tjänster Mora kommun
Åsa Haglund och Nice Mattsson var på mötet. Desirée Gustafsson visade oss
hur vi skulle uppdatera föreningsregistret. Klubbens uppgifter är nu
uppdaterade. Senast 30 maj ska föreningarna lämna in uppgifter om eventuellt
stående träningar under kommande läsår. Varje förening har 5 bokningsbara
tillfällen per 30 dagars period.
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Tävlingssektorn
Emil Arweström har haft möte med tävlingssekreterare och tävlingsledare.
Årets tävlingar och prov är bemannade. Tävlingar och prov inför nästa år är
bestämda. Emil Arweström har mailat de till distriktets tävlingssektor.
$2015-43

Skrivelser
Protokoll från RUS och agilityn, bifogas till protokollet.

$2015-44

Ombyggnad agilityplanen
Agilitysektorn har fått in en offert på renoveringen av agilityplanen.
Slutsumman blir 22 168:- och då ingår 2 dagar jordfräs, 40 kbm jord,
grävmaskin med förare och 2 säckar gräsfrön 30 kg. Utöver det tillkommer
ideellt arbete från medlemmarna. Styrelsen beslutar att ge klartecken till
agilitysektorn att starta arbetet.

$2015-45

Aktivitetsstöd 2015
Två gånger om år ska listor lämnas in till kommunen med ungdomar som varit
med på aktiviteter på klubben. Styrelsen beslutar att upprätta en lista och
placera den i glasmontern på verandan. Åsa Haglund fixar en lista där
ungdomar upp till 20 år kan kryssa i att de varit på aktivitet. Nice Mattsson
mailar ut till sektoransvariga.

$2105-46

Distriktsmöte 20/5 Falu BK kl 18.30
Nice Mattsson och Malin Håmås åker.

$2015-47

Tidigare bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden finns.

$2015-48

Att-göra-listan
Reseräkningsblanketten – Ulrica Bengtsson har utarbetat en ny version av
klubbens reseräkningsblankett. Vi diskuterade för vad ersättning ska utgå för
och vad ersättning inte ska utgå för. Ulrica Bengtsson uppdaterar blanketten
och skickar sedan ut den till styrelsen för påseende. Åsa Haglund ser sedan till
att blanketten hamnar på klubben för användning.
Glassfrysen – Malin Håmås ska höra om det finns ett minimikrav på hur
mycket glass klubben måste sälja. Frysen är bra att ha nu när klubben erbjuder
paj m.m.
Åsa Haglund ska påminna hundägarutbildningssektorn att styrelsen vill ha in
deras synpunkter på avtalsförslaget.

$2015-49

Nästa möte
Torsdag 11 juni kl. 18.00 på Bull-dog café.

$2015-50

Övriga frågor
Städdag – bordläggs och tas upp på nästa möte.
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$2015-51

Bordlagt detta möte
Städdagen

$2015-52

Beslut detta möte
Ja till agilitysektorn att starta renoveringen av agilityplanen.
Ja till att upprätta en lista för ungdomar.

$2015-53

Mötets avslutande
Ordförande Nice Mattsson avslutade mötet.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Anna Söderlind
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