Protokoll styrelsemöte 2015-10-15
Närvarande: Nice Mattsson
Anna Söderlind
Ulrica Bengtsson
Åsa Haglund
Malin Håmås
Eliana Falkengren

Anmält förhinder:

Monika Ekberg
Emil Arweström

$2015-81.

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för öppnat.

$2015-82.

Val av justerare
Malin Håmås valdes till justerare.

$2015-83.

Godkännande dagordningen
Dagordningen godkändes.

$2015-84.

Föregående protokoll
Föregående gicks igenom.

$2015-85.

Rapporter
a. Köksansvar
Malin Håmås och Anna Håkansson har slutat som köksansvariga.
En ny köksansvarig söks. Malin Håmås skriver ett skötselschema.
b. Klubbshop
Klar att beställa från och kläder ligger i klubbstugan för påseende.
c.

$2015-86.

Distriktsmötet
Åsa rapporterade från distriktsmötet.

Skrivelser
a. IPO-fig, utställningsrelaterade, skyddsfig, utvärdering MT,
mentalkurser, Noseworkutbildning
Alla skrivelser är vidareskickade till berörda parter.
b. Disciplinnämnden
Ett flertal beslut från Svenska kennelklubbens disciplinnämnd har
inkommit. Inget som direkt berörde oss.
c.
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Möte Utvecklingsprojekt 21/11
Hofors – inbjudan senare med hur många som får åka från
styrelserna.
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d. Tillstånd hundförbudstiden
e.

Tävlingar och sponsringsmöte
Se bilaga

f.

Agilitysektorsmöte
Se bilaga

$2015-87.

Kassörens rapport
136000 plus. Följande kostnader har ännu inte fakturerats klubben men
vi vet att de kommer, inköp agilityhinder 13000 och dragsektorn en
kickbike 5000.

$2015-88.

Inköp Tävlingssektorn
2 st pistoler och fyra skrivplattor med regnskydd. Diverse apporter.

$2015-89.

Inköp klubben
Isolerad friggebod för förvaring och uthyrning samt inredning till den.
Eliana Falkengren kollar grannens friggebod. Beslut av styrelsen.
Kostnadsförslag från elektriker för att renovera elen i stugan. Ulrica
Bengtsson kollar med en person och om det inte fungerar hör Eliana
Falkengren med sin man om han har något förslag på elektriker.
Skåp till klubbstugan ska köpas in och användas till förvaring av
sängkläder och madrasser.

$2015-90.

Inköp Agilityn
Styrelsen beslutar att låta agilityn köpa in A-hinder, gungbräda och
mur.

$2015-91.

Förtjänsttecken
Dags att ansöka, senast 15 november till distriktet.

$2015-92.

Budgetarbete
Budgetförslag från sektorerna ska lämnas in 30 november.
Budgetförslagen skickas till kassören på kassor@morabk.se

$2015-93.

Inför nästa medlemsmöte 19/11
Nice Mattsson kan inte närvara. Påminnelse till alla på mail, brev till
nya medlemmar samt påminnelse på hemsidan och facebook. Anmälan
till Anna Söderlind. Sista anmäla 15/11. Fika beställs från Bull-dog café.
Åsa Haglund beställer och hämtar.
Åsa Haglund hör med Ann Englund om hon vill tala om hundars
mentalitet ur perspektivet ”vad säger din hund”.
Punkter att ta upp: skötselschema
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$2015-94.

Nästa möte 12/11
Kl 18.30 i klubbstugan. Valberedningen kommer att närvara.

$2015-95.

Övriga frågor
Blomma till Tommy Norin. Nice Mattsson ordnar det.

$2015-96.

Bordlagt detta möte
Inga bordlagda punkter.

$2015-97.

Beslut detta möte
Ja till att köpa in en isolerad friggebod.
Ja till att köpa in agilityhinder.
Ja till ett skåp till klubbstugan.
Ja till inköp tävlingssektorn.

$2015-98.

Mötets avslutande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Malin Håmås
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