Medlemsmöte nr 2
2016 - Medl 1.

2016-05-16

Mötets öppnande
Nice Mattsson förklarar mötet öppnat.

2016 - Medl 2.

Anmälan övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

2016 - Medl 3.

Val av justerare
Silvia Wiklund valdes till justerare.

2016 - Medl 4.

Godkännande dagordningen
Dagordningen godkändes

2016 - Medl 5.

Rapporter med diskussioner
a.

Tävling- Appell och lägre spår går av stapeln till helgen.
Söktävling kommer genomföras under midsommar och
det behövs funktionärer, anmälan som funkis kan göras
på fb senare.

b. Anläggning
c.

Tjänstehund

d. Agility- Nybörjarkurs hålls i nuläget och ytterligare en
planeras senare. Ev blir det en fortsättningskurs under
säsongen. Maj- tävlingen har flyttats till 10 Juli pga
domarbrist. Funktionärer är önskavärda och
annonsering om detta kommer senare på fb.
e.

HUS- Valpkurs och allmänlydnadskurser pågår och
ytterligare valpkurs är planerad. Ingen kö finns till
valpkurs just nu vilket är positivt. Ny instruktör är under
utbildning.

f.

RUS- MT kommer förändras under 2017 enl beslut som
togs på kongressen. Tidigare statistik kommer att bli
oanvändbar till följd av detta.

g. Rally- Tävling kommer ske 11 Juni och funktionärer
önskas. Kurser planeras längre fram. Ytterligare en
instruktör går grundmodul nu men hon blir inte klar i
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Rally förens under 2017. Fler personer behövs i
rallysektorn, kontakta Ulrica vid intresse.
h. Drag
i.
2016 - Medl 6.

Köket

SBK’s Utvecklingsprojekt
SBK har dragit igång ett stort utvecklingsprojekt som innebär
en önskan om 100 000 nya medlemmar vid sitt 100
årsjubileum. Om intresse finns så kan vi anmäla oss som
utvecklingsklubb och på så vis få material för vårt
utvecklingsarbete för att kunna behålla och rekrytera nya
medlemmar. Hur ska vi i Mora kunna behålla våra nya
medlemmar och därigenom även öka vårt medlemsantal?
Under mötet genomfördes grupparbete för att fånga upp
idéer hos medlemmarna om hur vi ska kunna utveckla vår
klubb. Många bra idéer kom fram och nu får vi helt enkelt
sålla för allt som kom fram blir inte genomförbart.
I första hand bör vi komma igång med en
ungdomsverksamhet för att på enklaste sätt kunna söka
finansiering till vårt planerade toabygge. En projektgrupp
för detta skulle vara önskvärt. Om någon vill vara med i en
sådan grupp och komma med idéer kan intresse anmälas till
styrelsen.
Nytt möte planeras inom en snar framtid för att spinna
vidare på det som kommit fram idag. Måndag känns som en
bra dag då det inte är några aktiviteter planerade då. Vi
bestämmer gemensamt den 13/6.

2016 - Medl 7.

Skötselschema
Klubben har ingen anläggningsansvarig i år så styrelsen har
gjort ett skötselschema där man kan skriva upp sig på
antingen gräsklippning eller övrigt som innebär
sophantering (åka till tippen med bråte i röda boden) och
skötsel av stugan. Beställa tömning av tunnorna. En
checklista kommer även att sättas upp i stugan där man kan
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bocka av det som är gjort (ex fönsterputs behöver ju inte ske
varje vecka)
2016 - Medl 8.

Övriga frågor

2016 - Medl 9.

Mötets avslutande
Nice förklarar mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

_______________________
Nice Mattsson

____________________________
Anna Söderlind

Justerare
_______________________
Silvia Wiklund
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