Protokoll styrelsemöte 2015-11-12
Närvarande: Nice Mattsson
Åsa Haglund
Emil Arweström
Monika Ekberg
Ulrica Bengtsson
Anna Söderlind

Anmält förhinder: Malin Håmås
Eliana Falkengren

$2015-99.

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för öppnat.

$2015-100.

Val av justerare
Anna Söderlind valdes till justerare.

$2015-101.

Godkännande dagordningen
Punkten $2015-107 Eloffert lades till. Dagordningen godkändes sedan.

$2015-102.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingar.

$2015-103.

Valberedningen har ordet
Valberedningen uteblev och punkten utgick.

$2015-104.
a.

Rapporter
Utställningsträning har startat på klubben och 4-7 ekipage har träffats
flera tisdagar.

$2015-105.

Skrivelser
a. Funktionärsbehov
Från distriktet har frågan kommit om vårt behov av att utbilda
funktionärer.
Vårt behov är: tävlingsledare B och lydnad, tävlingssekreterare
Emil Arweström är föreslagen som tävlingsledare lydnad och
godkänns av styrelsen.

$2015-106.

Kassören har ordet
Intäkterna ligger i paritet med budget och kostnaderna har minskat
gentemot budget vilket ger ett plusresultat på ca 118000.

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

Sid 1(2)
www.morabk.se

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

$2015-107.

Eloffert
Tre offerter från Mora Elbyrå på elen i köket, uttag i sekretariatet och
själva proppskåpet på ca 20 000 + kostnad för installationsmaterial.
Styrelsen beslutar att låta Mora Elbyrå utföra eljobben.

$2015-108.

Hyra anläggningen
Bordläggs till nästa styrelsemöte.

$2015-109.

Nålar/Förtjänsttecken
Styrelsen bestämde ett antal namn som vi ska ansöka nålar och
förtjänsttecken för.

$2015-110.

Inför nästa medlemsmöte
Anna Söderlind är ordförande då Nice Mattsson har förhinder. Åsa
Haglund beställer fika från Bull-dog café efter att Anna Söderlind har
meddelat hur många som anmält sitt deltagande.

$2015-111.

Nästa möte
10 december kl 18.30 i klubbstugan.

$2015-112.

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

$2015-113.

Bordlagt detta möte
Hyreskostnad för anläggningen.

$2015-114.

Beslut detta möte
Ja till eljobb utförda av Mora Elbyrå.
Ja till att utbilda Emil Arweström till tävlingsledare lydnad.

$2015-115.

Mötets avslutande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Anna Söderlind
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