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Styrelsemöte Mora BK
2016 - 31. Mötets öppnande
Nice förklarar mötet öppnat
2016 - 32. Val av justerare
Ulrica Bengtsson valdes till justerare.
2016 - 33. Godkännande dagordningen
Dagordningen godkänns.
2016 - 34. Anders Östling
Distriktsordförande Anders Östling och föreningscoach Mikael Resar
kom på besök och höll utbildning i föreningskunskap för styrelsen
och sektoransvariga.
Det är medlemmarna i klubben som är högsta beslutande organ
genom årsmöte/medlemsmöte och styrelsen ska förvalta uppdraget
som de fått förtroende för av medlemmarna.
De olika posterna som förtroendevalda
(styrelse/sektoransvarig/valberedning) presenterades.
Verksamhetsplanen är medlemmarnas uppdrag till styrelsen.
Verksamhetsberättelse är styrelsens redovisning/återraportering till
medlemmarna.
SKK:s grundregler presenterades- hur vi ska förhålla oss till
varandra. Relationer och bemötande. Olika grupperingar på
klubbarna och smutskastning/förtal på sociala medier ex facebook
(SKK:s policy för digitala medier). Flera olika policies presenterades
bl.a SBK:s policy för medlemskultur (förolämpningar, förtal
och/eller mobbing ska inte förekomma), Etisk policy för prov och
tävlingar (undvika jäv, rent spel, rättvis bedömning), Policy för
hundhållning och vår relation till hunden i uppfostran, utbildning
och träning, Alkohol och drogpolicy (säker miljö för hund och
människa, motverka missbruk, inte introducera alkohol/droger för
ungdomar). SBK:s Kärnvärden: Samhörighet, Behov, Kompetens.
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Varumärket för SBK: Sprida kunskap, verka för friska och
funktionsdugliga hundar, utbilda hundar i människans tjänst, bidra
till att öka kunskap om hund i samhället. Styrdokumenten, som
klubben har att följa innefattar ovanstående och även SBK:s
grundstadgar.
Instruktörsutbildning
HUS vill skicka Lisa Bjöns och Nice Mattsson på kurs för
tävlingsinstruktör (bruks/lydnad). Styrelsen resonerar att detta kan
vara ett bra sätt att få igång lydnad/bruksdelen på klubben igen.
Båda två känns engagerade i klubben och har tackat Ja på förfrågan
från HUS. Styrelsen beslutar att de bägge går kursen.
Kassör
Monika Ekberg har avsagt sig posten som kassör. Valberedningen är
vidtalad angående detta och styrelsen kan själva besluta om hur
posten blir löst fram till nästa årsmöte. Nice Mattsson och Ulrica
Bengtsson kommer hjälpas åt med betalningar och bokföring under
året.
Ny spis
Spisen i klubbstugan är trasig i en platta och även ugnen är dålig.
Frågan har dykt upp om en ny kan inköpas. Även en matberedare
och lite andra husgeråd (enl Irene Wellerts specifikation) behöver
inhandlas till tävlingar och kurser. Ulrica ordnar inköp av detta.
Aktiveringsträffar med Nina
Nice får i uppdrag att verkställa beslutet på aktiveringsträffarna från
förra året.
Silvia Wiklund tar över köksansvaret efter Malin Håmås och Anna
Håkansson. Hon kommer att ha tillgång till handkassa för att köpa in
varor till köket. Sektorerna själva ansvarar för att se över vad som
finns och vad som behöver inhandlas inför tävlingar.
Medlemsmötet
a.
Fika
Nice tar emot anmälningar och ordnar fika (smörgåstårta)
utifrån antal.
b.
Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor
Tagna beslut
Kurs-Nice och Lisa får gå kurs enl HUS önskemål.
Spis/matberedare mm köps in av Ulrica enl specifikation från Irene
Wellert.
Köksansvar- Silvia Wiklund ansvarar för köket.
Övriga frågor
Funderingar kring bidrag till toabyggnaden diskuterades. Silvia har
fått tillgång till handlingar från Gagnef Floda så vi kan se hur de
gjort med sin. Ulrica ska även höra med Irene Wellert om hon har
några idéer ang bidrag för att finansiera bygget.
Mötets avslutande
Nice förklarar mötet avslutat.
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Ordförande

Sekreterare

___________________________
Nice Mattsson

_____________________
Anna Söderlind

Justerare

___________________________
Ulrica Bengtsson
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