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Styrelsemöte Mora BK
2016 - 11. Mötets öppnande
Nice Mattsson förklarar mötet öppnat. De nya medlemmarna i
styrelsen hälsas välkomna.
2016 - 12. Val av justerare
Silvia Wiklund valdes till justerare.
2016 - 13. Godkännande dagordningen
Dagordningen godkänns.
2016 - 14. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.
2016 - 15. Rapporter
a.
Lokalklubbskonferens
Nice Mattsson och Anna Söderlind har varit på
lokalklubbskonferens i distriktet. Det fördes diskussioner
mellan klubbarna hur SBK ska kunna behålla sina medlemmar
och hur vi alla ska bli mer aktiva i klubbarna och om olika
informationskanaler mellan distriktet och lokalklubbarna. Lång
diskussion om eventuella förändringar i mentaltestet.
2016 - 16. Årsmöte i distriktet.
Nice Mattsson och Anna Söderlind närvarade vid årsmötet i
distriktet där det genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar.
2016 - 17. Skrivelser
a.
HUS protokoll
Bilaga 1
b.
Agility
Bilaga 2
2016 - 18. Kassören har ordet
Ulrica Bengtsson ska kontakta Irene Wellert angående deklarationen
för klubben, för att få hjälp.
2016 - 19. Anläggning och Skötselschema
Klubben har i år ingen ansvarig för anläggningen. Emil har fått en
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checklista av Kent Ländin på det som måste ses om på anläggningen.
En checklista tas fram av Emil Arweström över anläggning och
stuga. Detta presenteras på nästa styrelsemöte. Nice gör upp ett
skötselschema så medlemmarna kan sätta upp sig på de uppgifter de
vill utföra. Självklart ger arbete på klubben pinnar till pinnjakten.
Pinnjakten
Pinnjakten fortsätter även detta år. En arbetad timme på klubben ger
en pinne. Ett ”bonussteg” införs vilket innebär att 15 extra pinnar ger
gratis tryck på kläder beställda via klubben.
Utbildning instruktörer
Max Wiklund har föreslagits att få gå grundmodulen av
agilitysektorn. Detta finns budgeterat för 2016 och styrelsen säger ja
till förslaget.
Bidrag toabygget
Skolan ska lämna in bygglovsansökan för klubben. Emil Arweström
lämnar över kopia på ritningar till Kent Ländin så ombesörjer han så
att skolan får ta del av dem.
Bidrag måste sökas om klubben ska ha råd att utföra utbygget av ny
toalettbyggnad. Frivilliga önskas till en grupp som kan ombesörja
detta. Önskvärt om någon ur styrelsen vill vara med.
Utvecklingsprojektet
SBK fyller snart 100 år och har hundratusen nya medlemmar som
målsättning. Det har tillsatts en projektgrupp centralt för att hjälpa
klubbarna att värva nya medlemmar och dessutom behålla dem som
aktiva i klubben. Material för detta projektarbete kommer finnas att
tillgå längre fram. Lokalklubbar kan anmäla intresse att bli en
utvecklingsklubb och få tillgång till detta material snabbare. Nice
Mattsson mailar ut information om utvecklingsprojektet till övriga i
styrelsen så alla får ta del av det. Styrelsen beslutar att vi tar upp
frågan på årets första medlemsmöte så medlemmarna får vara med
och besluta om detta är aktuellt för Mora BK.
Sektoransvariga 2016
Agility- My Dareflod
Anläggning- Vakant
Drag- Åsa Sparr
HUS- Inga- Britt Persson
RUS- Åsa Haglund
Tjänstehund- Kent Ländin
Tävling- Emil Arweström
Rally- Ulrica Bengtsson
Utställning- Vilande
Köket- Vakant
Beslut tas på att sektoransvariga kommer bjudas in till nästa
styrelsemöte för att få ta del av föreningskunskapsutbildning av
distriktsordförande Anders Östling.
Mötesplan medlemsmöten
16 Maj- utvecklingsprojekt, styrelsen har ett förberedande möte 26
april
18 Augusti- grillkväll
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15 November- återkoppling utvecklingsprojektet
Årsmöte 19 Februari 2017.
Kallelse ska skickas senast 14/4, de medlemmar som angett epostadress får via mail, övriga per post. Kallelse ska packas 5/4. Nice
skriver kallelse, Ulrica köper frimärken. Papper och kuvert finns på
klubben.
Nästa möte
12/4 kl 18.30
Övriga frågor
Nice och Emil representerar styrelsen på Tommys begravning.
Klubben har skänkt tusen kronor till Cancerfonden och skickar en
blomsterbukett till begravningen.
Emil ska fråga Kent Ländin om nyckellistan. Silvia köper nya nycklar
då flera i styrelsen inte har.
Bordlagt detta möte
Bidrag till toabyggnad.
Beslut detta möte
Utvecklingsprojekt ska tas upp på kommande medlemsmöte.
Sektoransvariga bjuds in till nästa styrelsemöte och då även
föreningskunskapsutbildning.
Max Wiklund ska få gå grundmodulen.
Mötets avslutande
Nice Mattsson förklarar mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

___________________________
Nice Mattsson

_______________________
Anna Söderlind

Justerare
___________________________
Silvia Wiklund
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