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Styrelsemöte Mora BK
Närvarande
Nice Mattsson
Ann Englund
Ulrica Bengtsson
Silvia Wiklund
Gunilla Johansson
Anna Söderlind

Anmält frånvaro
Emil Arweström
Anna Stenholm

2016 - 45. Mötets öppnande
Nice Mattsson förklarar mötet öppnat.
2016 - 46. Val av justerare
Gunilla Johansson valdes till justerare.
2016 - 47. Godkännande dagordningen
Dagordningen godkänns
2016 - 48. Kassören har ordet
Ulrica ska ha alla fakturor och sköter samtliga betalningar för
klubben. Det har upptäckts att vi fått en utbetalning på 21 000 kr från
SBK under 2015, utan att vi har något underlag för det. Dessutom har
vi en hel del kontanter som inte heller har något underlag, troligen
från kök eller dylikt. Dessa extra kronor finns alltså inte inräknat i
ekonomin för föregående år och kommer att sättas in på anläggning.
2016 - 49. Toalettbygget
Silvia har gått igenom pärmen från Gagnef-Floda ang bygge av
toalettbyggnad. Mycket inspiration fanns att få ang bidrag. Dock
kommer det att krävas en del arbete för att söka pengar.
Ungdomsverksamhet och handikappverksamhet är meriterande för
att få bidrag från bla allmänna arvsfonden. Frågan är om resurserna
och orken finns inom klubben för att driva denna form av
verksamhet.
Gagnef- Floda har dock lyckats få ett stort bidrag genom enkla
aktiviteter som att ha kurs/introduktion och sommarläger för
ungdomar i hundägande och träning. Dessutom måste sådan här
verksamhet bedrivas flera år efter att man fått bidraget och redovisas
skriftligt. Personer från allmänna arvsfonden följer även upp vad
man gjort för pengarna genom att avlägga visit.
Diskussioner kring hur vi skulle kunna bedriva någon form av
enklare ungdomsverksamhet fördes. Frågor kring bidragsansökan
och ungdomsverksamhet kommer att lyftas på medlemsmötet.
Önskvärt är en arbetsgrupp som kan sätta sig in i bidragsansökan
och byggnation.
2016 - 50. Rapporter
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a.

Distriktsmötet
Nice har varit på distriktsmötet och där gick de igenom
punkterna som kommer tas upp på kongressen. Mer
information kommer efter kongressen.

b.
2016 - 51. Medlemsmötet
a.
Fika
Nice bakar paj. Silvia fixar grädde och vaniljsås.
b.
Styrelsen ses ca 18.00 för att förbereda inför mötet.
2016 - 52.
Skrivelser
a. Lydnadsregler
SKK har i samråd med SBK beslutat att revidering av lydnadsreglerna
ska gå på remiss under sommaren. Synpunkter ska samlas in från alla
aktiva för sammanställning till SBK. Emil Arweström som är ansvarig
för tävlingssektorn får ta detta till sig och samla in synpunkter från
Mora. Ska lämnas senast 31/7 till SBK. Se bilaga.
2016 - 53. Distriktsmöte 25/5
Nice har inte möjlighet att delta denna gång. Finns det någon annan i
styrelsen som kan??
2016 - 54. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
2016 - 55. Tagna beslut
Inga beslut tagna.
2016 - 56. Övriga frågor
Inga övriga frågor
2016 - 57. Mötets avslutande
Nice förklarar mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

___________________________
Nice Mattsson

_____________________________
Anna Söderlind

Justerare
___________________________
Gunilla Johansson
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