PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Mora Brukshundklubb, 13 juli 2017, Kråkberg
Närvarande: Malin Thörnqvist, Lisa Bjöns, Louise Eriksson, Gunilla Johansson, Ulrica
Bengtsson, Annika Danielsson.
Frånvarande: Yvonne Larsson, Anna Stenman, Silvia Wiklund.

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande/sekreterare/justerare
Mötet valde vice ordförande och sittande sekreterare till att leda respektive protokollföra
mötet. Till justerare valdes Ulrica Bengtsson och Annika Danielsson.

§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg övrig fråga: elstolpar.

§ 4. Genomgång av föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes men § 6 kommer att tas nytt beslut under kvällens möte
(under § 8).

§ 5. Medlemsmöte 17 augusti 2017.
Kl 18 den 17 augusti 2017 blir årets andra medlemsmöte. Alla i styrelsen får en vecka på sig
att fundera på lämpligt tema och innehåll. Vi kommer även att gå ut till medlemmarna om
förslag. Senast den 23 juli vill styrelsen ha in synpunkter. Louise kommer att lägga ut
förfrågan på facebook och hemsidan. Styrelsen har på förslag att Silvia bakar en kaka till
medlemsmötet och hoppas att det går bra.

§ 6. VU-beslut skrivare/kopiator
BESLUT: Styrelsen beslutade godkänna VU´s beslut om inköp av billigare (likvärdig)
skrivare/kopiator än vad styrelsen beslutade på styrelsemötet den 6 juni 2017.

§ 7. Försäkring / larm
BESLUT: Styrelsen beslutar att teckna försäkring enligt ny offert.
Ulrica får i uppdrag att kontakta Länsförsäkringar och teckna den nya försäkringen.

§ 8. Kollektion klubbkläder
BESLUT: Alla i styrelsen får i uppdrag att kolla med sina respektive rasklubbar eller
intresseklubbar vilka leverantörer och priser de har på sina kläder samt tryck/brodyrkostnader.

§ 9. Ekonomisk rapport
a) Ulrica gav en ekonomisk rapport
b) Avstämning av verksamhetsplan/budget 2017
Tävling: Har haft 2 lydnadstävlingar, 2 brukstävling (spår och sök). Planerar att ha 1
lydnadstävling och 2 brukstävling (spår) till.
Drag: Barmarks SM där klubben hoppas få deltagande ekipage till, blir av först i höst.
Även om det inte står i verksamhetsplanen så har man haft 1 prova på dag och kommer att
ha en till.
HUS: Har haft 2 valpkurser, 1 allmänlydnadskurs och 1 tävlingslydnadskurs.
RUS: Har haft 1 MH och 1 MT.
Agility: Har haft 2 kurser (nybörjare och extern), 2 tävlingar, 1 instruktörskurs.
Rally: Har haft 2 kurser och planerar kanske 1 till. Planerar även 2 tävlingar i höst.
Överlag följer alla sektorer och delar i klubben budget.

§ 10. Rapport från sektorerna
HUS

Inget att rapportera.

Agility

Haft sin tävling i helgen som var.

Tävling

Har haft sin tävling i fredags som var.

RUS

Har haft 1 MH.

Drag

Inget att rapportera.

Kök

Inget att rapportera.

Anläggning
BESLUT: Om klubben inte har någon fungerade trimmer får Kjell Arvidsson tillåtelse att
köpa en ny. Ulrica får i uppdrag att meddela detta till Kjell.
Ulrica frågar även Kjell om han kan hålla en instruktionsträff till medlemmar som kan tänka
sig att hjälpa till med gräsklippningen.

§ 11. Övriga frågor
a) Elstolpar: Många campinggäster drar långa sladdar över vägen. De gäster som har de 4
el-platserna ska – av säkerhetsskäl - ställas upp på höger sida av grusvägen vid
campinguppställningen. Louise informerar Anita Grudin samt agilityansvarig.

§ 12. Tagna beslut
BESLUT: Styrelsen beslutade godkänna VU´s beslut om inköp av billigare (likvärdig)
skrivare/kopiator än vad styrelsen beslutade på styrelsemötet den 6 juni 2017.
BESLUT: Styrelsen beslutar att teckna försäkring enligt ny offert.
BESLUT: Alla i styrelsen får i uppdrag att kolla med sina respektive rasklubbar eller
intresseklubbar vilka leverantörer och priser de har på sina kläder samt tryck/brodyrkostnader.
BESLUT: Om klubben inte har någon fungerade trimmer får Kjell Arvidsson tillåtelse att
köpa en ny till max 3 000 kr.

§ 13. Nästa möte
Preliminär tisdag den 1 augusti kl 18 om vi har något att diskutera inför medlemsmötet.

§ 14. Mötet avslutat
Vice Ordförande tackade för deltagande och förklarade mötet avslutat.

_______________________________

_____________________________

Lisa Bjöns, vice ordförande

Louise Eriksson, sekreterare

_______________________________

______________________________

Annika Danielsson, justerare

Ulrica Bengtsson, justerare

