Protokoll styrelsemöte 2015-08-13
Närvarande:

Nice Mattsson
Anna Söderlind
Emil Arweström
Monika Ekberg
Ulrica Bengtsson
Kent Haglund
Åsa Haglund

Anmält förhinder:

Eliana Falkengren
Malin Håmås

$2014-65

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för öppnat.

$2014-66

Val av justerare
Monika Ekberg valdes till justerare.

$2014-67

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

$2014-68

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

$2014-69

Rapporter
a) Kent Ländin och Nice Mattsson
Kent Ländin och Kjell Arvidsson tar tag i skithusgruppen. Nice Mattsson håller
kontakten med Kent Ländin.
Anna Söderlind ringer Leif Sjöberg för att höra med fräsen till lilla plan.
b) Niklas Ström
Prova-på-dag i barmarksdag under fyra tisdagar i september på klubben.

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

Sid 1(3)
www.morabk.se

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

Protokoll styrelsemöte 2015-08-13
$2014-70

Skrivelser
a) Svar på avtalsförslaget från HUS och tjänstgöringsavtalet
Styrelsen har lagt fram ett förslag på ett tjänstgöringsavtal som går ut på att den
utbildade funktionären ska tjänstgöra på klubben vid ett antal kurser/prov efter
genomförd utbildning. Dessvärre får styrelsen inte med alla sektorer på detta
förslag därför avslutas ärendet.
b) Protokoll agilityn x 2
Se bilaga
c) Protokoll HUS
Se bilaga
d) Avtal klubbshopen
Se bilaga

$2014-71

Kassören har ordet
Pengar finns, ca 164000 plus, dock saknas många utgifter från bland annat
Wasahoppet.

$2014-72

Reflektioner pinnjakten
Inga reflektioner utan vi provar denna variant och ser om det blir en uppmuntran
till att hjälpa till på klubbens aktiviteter. Nice Mattsson gör en blankett för
pinnrapport.

$2014-73

Ungdomsaktiviteter
Nice Mattsson ordnar dokumentet som ska hängas i glasmontern för ifyllning av
ungdomarna när de är här och har aktivitet.

$2014-74

Inför nästa medlemsmöte
a)
Antal anmälda
35, varav 16 ska grilla.
b)

Rekommendation angående agilityplanen
Styrelsen rekommenderar att Leif Sjöberg fixar den inhägnande planen
och att agilityn får vara kvar på lilla planen.

c)

Firande av Jessica Lind, present och tal
Present och tal är under kontroll.

d)

Skriva protokoll
Anna Söderlind skriver då Åsa Haglund inte kan närvara.
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$2014-75

Nästa möte
17 september kl 18.00 på klubben.

$2014-76

Bordlagda frågor
Sponsring 2016 – möte med sektorerna som har tävlingsverksamhet genomförs.
Sponsorerna på hemsidan måste någon ta tag i. Monika Ekberg hör med Thor
Nordlund.
Prova-på-kvällar är under planering.
Skötselschemat bordläggs till nästa verksamhetsår.

$2014-77

Övriga frågor
Inga övriga frågor

$2014-78

Bordlagt detta möte
Skötselschemat

$2014-79

Beslut detta möte
Avsluta ärendet med tjänstgöringsavtal.

$2014-80

Mötets avslutande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Monika Ekberg

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

Sid 3(3)
www.morabk.se

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

