PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Mora Brukshundklubb, 6 juni 2017, Kråkberg
Närvarande: Malin Thörnqvist, Lisa Bjöns, Louise Eriksson, Gunilla Johansson, Silvia
Wiklund (t o m § 6).
Frånvarande: Ulrica Bengtsson, Annika Danielsson, Anna Stenholm, Yvonne Larsson
§1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet.
§2. Val av ordförande/sekreterare/justerare
Mötet valde sittande ordförande och sekreterare till att leda och protokollföra mötet. Till
justerare valdes Lisa och Gunilla.
§3. Godkännande av möte samt dagordning
Deltagande ledamöter och suppleant ämnar godkänna detta styrelsemöte trots att kallelse inte
skickats ut.
Dagordningen godkändes efter tillägg, övriga frågor: Vasaloppet.
§4. Genomgång av föregående protokoll
Godkändes efter några omformuleringar och lades till handlingarna.
§5. Larm – rapport möte LF
Styrelsen diskuterar nyteckning av försäkring hos Länsförsäkring. Vi vill jämföra nuvarande
villkor med dem nya innan vi fattar beslut. Ulrica får i uppdrag att ta fram dessa villkor till
nästa möte.
BESLUT: Styrelsen fattade beslut angående larmet.
§6. Pinnjakten
Styrelsen hade diskussioner om hur vi kan förbättra och justera hanteringen av pinnjakten.
Styrelsen kommer att se över nya leverantörer för premieringsprodukterna och därefter göra
justeringar i pinnjakten efter önskemål från medlemsmötet. Önskemål var tryck och inte
brodyr på kläderna.
§7. Inköp av kopiator/skrivare
Louise föredrog offerter på kopiatorer/skrivare:
BESLUT: Styrelsen beslutade att köpa in en ny kopiator.
§8. Inventering av nycklar
Diskussioner förelåg gällande inventeringar av klubbens alla nycklar. Louise får i uppgift att
försöka göra denna inventering.

§9. Ekonomisk rapport
Klubben tar inte längre emot betalning med gamla sedlar eller mynt som blir ogiltiga från den
30 juni 2017.
§10. Rapport från sektorerna
HUS:
Klubben kommer att arrangera träningsträffar för ”Satsning på
tävlingsekipage elit”. 100 kr/tillfälle (swish) där medlemskap är ett
krav. Nice Matson, Flis (Elisabet Jacobsson), Annika Dalersand
ansvarar för dessa träffar. Det blir kvällstid vardagar. Anmälan
skall ske till Nice som kommer att lägga ut det på hemsidan samt
facebook.
HUS önskar en länk på klubbens hemsida till ”Vår vän hunden”,
”Aktiviteter för dig och din hund i brukshundklubben”. Önskan
finns även att få SBK´s logo på klubbens lokala hemsida.
Önskemål från tävlingsledare finns att vi inte hyr ut klubben dagen
innan en tävlingsdag då de ska hinna göra förberedelser.
Det finns 10 anmälningar till valpkurs. I juli startar en valpkurs
och i augusti startar en grundlydnadskurs.
Höstföreläsning med en fysioterapeut som kommer att hållas i
bystugan. Ytterligare en föreläsning planeras under 2018 i
samband med en tävling.
Eventuellt kommer klubben att ta fram en kursfolder som man
delar ut till kursdeltagare.
Diskussioner har förts angående avtalsinstruktör inför tisdagskul.
Agility:

Nybörjarkurs och precis startat. Planering inför tävling i juli pågår.
Deras tävlingsledare planerar sin auktoriseringstävling under året.

Tävling:

Planerar inför vår tävling i juli. Torsdagsträningarna pågår men
med svalt intresse för att vara träningsvärd.

RUS:

MT har genomförts i helgen. Klubben har fortfarande ingen
sammankallande för denna sektor.

Drag:

Väldigt populär prova på dag i maj. Eventuellt kommer det att
göras en gång till hösten. Klubben kommer att lägga ut en
förfrågan om intresse om ”grönt kort” (licens för att få tävla drag).

Köket:

Inga gamla pengar får tas emot i kassalådan!

Anläggning:

Gräset behöver klippas, någon behöver klippa. Det har efterfrågats
att ett schema sätts upp för detta.
Malin eller Lisa kontaktar Kjell med förfrågan.

§11. Övriga frågor
a) Vasaloppet 2018:
b) Hemsidan:

Styrelsen diskuterade upplägget för åtaganden gällande Vasaloppet
2018.
Hemsidan diskuterades. Förslag på upplägg kommer att tas in för
senare beslut. Lisa får i uppgift att ta in önskemål och presenterar
därefter en sammanställning av dessa.

§12. Tagna beslut
BESLUT: Styrelsen fattade beslut angående larmet.
BESLUT: Styrelsen beslutade att köpa in en ny kopiator.
§13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är preliminärt tisdag den 4 juli kl 18.
§14. Mötet avslutas
Ordförande tackade för deltagande och förklarade mötet avslutat.

______________________________
Malin Thörnqvist, ordförande

___________________________
Louise Eriksson, sekreterare

______________________________
Lisa Bjöns, justerare

___________________________
Gunilla Johansson, justerare

