PROTOKOLL MORA BRUKSHUNDKLUBB
STYRELESMÖTE 17 APRIL 2017, KRÅKBERG

Deltagande: Malin Thörnqvist, Lisa Bjöns, Ulrica Bengtsson, Louise Eriksson, Anna Stenholm.
Frånvarande: Sylvia Wiklund, Annika Danielsson, Yvonne Larsson, Gunilla Johansson

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Malin förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande/sekreterare/justerare
Malin valdes till ordförande, Louise valdes till sekreterare och till justerare valdes Anna och Lisa.

§ 3. Adjungerande
Ingen närvarande.

§ 4. Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes.

§ 5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 6. Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.

§ 7. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.

§ 8. Ekonomisk rapport
Ulrika gav en ekonomisk rapport. Klubbens totala resultat – 13 085:50 kr. Sektorerna har haft utgifter
och en fördröjning på tävlingsintäkterna. Vintern har mer utgifter i lokalkostnader.
BESLUT: Styrelsen beslutade att säga upp abonnemanget för telefoni då det kostar mer än vi nyttjar
den men avvaktar beslut gällande larm.

§ 9. Verkställande utskott
Verkställande utskott har inte fattat några beslut sedan senaste styrelsemötet.

§ 10. Klubbstugans larm
Styrelsen gick igenom offerten som Annika fått av Securitas.
BESLUT: Anna kontaktar Annika och de diskuterar vilka flera företag man kan ta in fler offerter ifrån.
Ulrika kontaktar Länsförsäkringar för att höra om hur premien påverkas av larminnehav.

§ 11. Distriktsmöten
Distriktsmöten kommer att hållas kl 19 på Borlänge BK den 9 maj, 31 maj, 20 september samt 12
december. Föreslagen dagordning skickas ut ca en vecka före mötet. Första mötet kommer bl a gå
igenom kongresshandlingarna.
BESLUT: Malin och Lisa återkommer senast 30 april 2017 om någon av de kan åka på distriktsmötet
den 9 maj.

§ 12. Sponsring
Bordlägges.

§ 13. Bokningssystem om klubbens planer/lokal
Önskemål finns om en kalender på hemsidan där alla instruktörer samt styrelse får inloggning för
aktuell uppdatering så man vet när planer samt klubbhus är inbokade.
BESLUT: Att skapa en ny kalender på hemsidan som blir nya bokningssystemet.

§ 14. Gamla bänkar (köpare)
BESLUT: Styrelsen beslutar att förvara bänkarna tillsvidare för att se om behovet av bänkarna
kvarstår.

§ 15. Sektorerna
BESLUT: Styrelsen beslutar att om sektorerna har någon representant i styrelsen så kan dessa attestera
fakturor och kvitton från respektive sektor.
Agility:

Inget att rapportera

Draghund:

Inget att rapportera

Hundägarutbildningen: Inga-Britt Persson kan sitta kvar i HUS men vill inte vara sammankallande.
Nina Christoffersson är tillgänglig för dagkurser.
Louise inbjuder alla instruktörer till ett möte när kalendern finns klar på hemsidan.
26 april kl 19:00
Louise kontaktar SBK om det finns en mall för avtal med de medlemmar som klubben
skickar på utbildning.
Rasutveckling: Inget att rapportera.
Tjänstehund:

Inget att rapportera.

Tävling:

Inget att rapportera.

Rally:

Har 2 sekreterare och 2 skrivare är under utbildning.

Valberedning: Inget att rapportera.
Utställning:

Inget att rapportera.

Anläggning: Styrelsen inbjuder Kent, Kjell och Roland till nästa styrelsemöte.
Kök:

Inget att rapportera.

§ 16. Övriga frågor (får ej fatta beslut på dessa)
a) Hemsida/presentation av styrelsen
Louise kontaktar alla i styrelsen.
b) Säsongsupptakt/gemensam träning
Louise och Silvia kommer att boka in till en kick off.

§ 17. Tagna beslut
Styrelsen beslutade att säga upp abonnemanget för telefoni då det kostar mer än vi nyttjar den men
avvaktar beslut gällande larm.
Anna kontaktar Annika och de diskuterar vilka flera företag man kan ta in fler offerter ifrån. Ulrika
kontaktar Länsförsäkringar för att höra om hur premien påverkas av larminnehav.
Malin och Lisa återkommer senast 30 april 2017 om någon av de kan åka på distriktsmötet den 9 maj.
Att skapa en ny kalender på hemsidan som blir nya bokningssystemet.
Styrelsen beslutar att förvara bänkarna tillsvidare för att se om behovet av bänkarna kvarstår.

§ 18. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 2 maj 2017 kl 18.

§ 19. Mötets avslutande
Ordförande tackade för deltagande och förklarade mötet avslutat.
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