Protokoll styrelsemöte 2015-12-10
Närvarande:

Åsa Haglund
Nice Mattsson
Malin Håmås
Anna Söderlind
Ulrica Bengtsson
Emil Arweström

§2015 - 116.

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för öppnat.

§2015 - 117.

Val av justerare
Emil Arweström valdes till justerare.

§2015 - 118.

Godkännande dagordningen
§2015-124 Utbildning Nosework-instruktör och RUS-möte under
rapporter lades till. Därefter godkändes dagordningen

§2015 - 119.

Uppföljning föregående protokoll
a.
Ekonomin, hur ligger vi till med el, pistoler, hinder,
friggebod.
Ulrica Bengtsson hör med Monika Ekberg hur vi ska göra med
elkostnaden om det går att fakturera i år eller hur vi ska göra.
Nice Mattsson hör med Kjell Arvidsson angående pistoler.
Alla agilityhinder har inte kommit pga att hinder hade gått
sönder i transporten och nya hinder tillverkas åt oss.
Emil Arweström kollar upp med lokala firmor angående
friggebodar.

§2015 - 120.

Rapporter
a.
Utvecklingsprojektet
Nice Mattsson var på distriktets möte i Hofors. Inriktningen var
att få fler medlemmar och få fler aktiva medlemmar. Väldigt
intressant dag med den person som SBK anställt för detta
projekt. För klubben finns möjlighet att bli utvecklingsklubb
med en del mervärden, bland annat medlemsundersökning.
b.
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RUS-möte
Åsa Haglund rapporterade från ett möte med
rasutvecklingssektorn.

Sid 1(3)
www.morabk.se

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

§2015 - 121.

Skrivelser
a.
HUS-möte
Nice Mattsson läste upp anteckningar från ett möte som
hundägarutbildningssektorn.
b.

Kontraktsklubb till rasklubbar
Skrivelse från SBK centralt som lästes upp av Nice Mattsson.

§2015 - 122.

Vasaloppet
En samordnare till nummerlappsutdelningen krävs om vi ska ta på
oss det i vinter. Nice Mattsson kontaktar Ann-Chatrine Runesson och
hör om hon kan ta på sig samordnarrollen. Åsa Haglund och Nice
Mattsson kan vara behjälplig med det tekniska.

§2015 - 123.

Hyra anläggningen
Styrelsen beslutar om följande hyresnivåer för klubben.
Stuga samt stora planen: utomstående och rasklubb 300:- / dag,
klubbmedlemmar 200:- / dag
Stora planen: utomstående 200:MH-banan inklusive uppbyggnad av bana: 1000:- Figuranter kan
hyras enligt SBK’s arvode samt milersättning.

§2015 - 124.

Utbildning Nosework-instruktör
Hundägarutbildningssektorn frågar om Eva Knutsson och Maria
Jonsson får utbilda sig till nosework-instruktörer. Styrelsen beslutar
att det räcker med en nosework-instruktör. Kostnaden för kursen är
9900:-

§2015 - 125.

Nästa möte
14 januari kl 18.30 i klubbstugan.

§2015 - 126.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§2015 - 127.

Bordlagt detta möte
Inget bordlagt detta möte.

§2015 - 128.

Beslut detta möte
Ja till att utbilda en person till nosework-instruktör.
Kostnader för hyra av klubben.

§2015 - 129.

Mötets avslutande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för avslutat.
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Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Emil Arweström
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