Protokoll styrelsemöte 2015-06-11
Närvarande:

Åsa Haglund
Eliana Falkengren
Emil Arweström
Nice Mattsson
Ulrica Bengtsson
Malin Håmås

Anmält förhinder: Anna Söderlind
Kent Haglund
Monika Ekberg
Frånvarande:

§2015 - 54.

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för öppnat.

§2015 - 55.

Val av justerare
Ulrica Bengtsson valdes till justerare.

§2015 - 56.

Godkännande dagordningen
Dagordningen godkändes.

§2015 - 57.

Föregående protokoll
22/6 ska Nice Mattsson och Monika Ekberg träffas för att gå igenom
kontantkassan i kassaskåpet.

§2015 - 58.

Kassören har ordet
Ingen rapport från kassören.

§2015 - 59.

Rapporter
a. Distriktsmötet
Nice Mattsson och Malin Håmås åkte på distriktsmötet. Grupparbete
om att få nya medlemmar och behålla befintliga. Fakturor från
distriktet på kongressrepresentation, organisationskonferens och
kurser. Agilityn lämnar SBK Tävling from 2016 och utvecklar eget
anmälningssystem. SBK firar 100 år 2018. DM är uppdelat på flera
klubbar i år men allt genomförs på Ludvika BK.
b. Agilityplanen
Bordläggs i väntan på kostnadsförslaget från mannen med
jordmaskinen.
c. Klubbkläder
Loggan skickad till företaget och svar inväntas från företagets grafiker.
Nice Mattsson har gjort ett urval av produkter till våra klubbkläder.
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d. Tider Lomsmyren till vintern
Varje söndagskväll 2 timmar från 1 nov till 31 mars är inskickat till
kommunen.
e. Rallylydnadstävling
Gagnef-Floda BK har frågat oss om vi vill arrangera en
rallylydnadstävling tillsammans med dem 28-29 november. Vi önskade
oss söndagen och klasserna nybörjare och avancerad.
§2015 - 60.

Skrivelser
a. Protokoll HUS
Se bifogat protokoll.
b. Protokoll agilityn
Se bifogat protokoll.
c. Skrivelse från medlem
Medlemmen har fångat upp vissa signaler från andra medlemmar
och kommer med kreativa förslag på hur klubben kan utvecklas till
en klubb där alla medlemmar trivs. Flera mycket bra synpunkter och
idéer kom fram i skrivelsen. Nice Mattsson börjar med presentation
av sig själv på klubbens Facebooksida och skickar sedan vidare
stafettpinnen till någon annan styrelsemedlem.
d. Information från SBK utskottet för prov och tävling
Utskick med apportvikter och hinderhöjder till bruksprov efter
regelrevideringen 2017 samt påpekande om att klubbmedlemmar
har förtur på bruksprov upp till och med högre klass. En klubb kan
inte förbjuda medlemmar att anmäla till klubbens egna prov.

§2015 - 61.

Skithusgrupp
En grupp behövs för att driva projektet med utbyggnad för fler
toaletter. Silvia Wiklund har anmält sig frivilligt att ingå i en sådan
grupp. Åsa Haglund hör med Leif Sjöberg om han har något intresse av
att ingå i gruppen. Bordläggs till augusti.

§2015 - 62.

Jessica till SM
Styrelsen beslutade att ge 1200:- i bidrag till Jessica Lind som ska delta
på agility-SM.

§2015 - 63.

Träningsvärd onsdagar
Nice Mattsson mailar Studiefrämjandet och frågade om träningarna går
att köra i cirkelform samt om instruktörerna kan få betalt från
Studiefrämjandet. Malin Håmås hör med Nina Christoffersson hur det
ser ut på onsdagarna till hösten utifall vi inte kan lösa det med egna
instruktörer/funktionärer. Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.
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§2015 - 64.

Belöningssystem
Styrelsen beslutar att införa ett belöningssystem. Styrelsemedlemmarna
får i hemläxa till nästa styrelsemöte att fundera på hur vi räknar, vad
belöningen ska vara och vad vi ska kalla det.

§2015 - 65.

Planera kallelse mm nästa medlemsmöte
Ulrica Bengtsson hör med Katrin Thors angående noseworkförevisning.
Övrigt att ta upp på medlemsmötet är klubbkläder, belöningssystem,
onsdagsträffar och aktiveringsträffar. Grillkväll efter medlemsmötet.

§2015 - 66.

Tidigare bordlagda ärenden
Städdagen bordläggs till nästa möte.

§2015 - 67.

Att-Göra-Lista
Reseräkningsblanketten gicks igenom och ser bra ut. Lämpligt att lägga
den på hemsidan också för nedladdning.
Samtliga styrelsemedlemmar uppmanas att kolla sina punkter på attgöra listan och bocka av när punkterna är avklarade.

§2015 - 68.

Nästa möte
Tisdagen den 14 juli kl 19.00 hemma hos Åsa och Kent Haglund.

§2015 - 69.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§2015 - 70.

Bordlagt detta möte
Prova på kvällar.
Sponsring 2016
Skötselschema anläggning med frivilliga veckor.

§2015 - 71.

Beslut detta möte
Ja till att skicka ut nyhetsbrev månadsvis till våra medlemmar.
Ja till att ge Jessica Lind bidrag till agility-SM.
Ja till att införa ett belöningssystem för klubbens medlemmar.

§2015 - 72.

Mötets avslutande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Ulrica Bengtsson
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