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Styrelsemöte Mora BK
2018 - 12. Mötets öppnande
2018 - 13. Val av justerare
Åsa
2018 - 14. Godkännande dagordningen
2018 - 15. Föregående protokoll
Kvarstående:
Att-Göra-Lista, ett par sektorer.
2018 - 16. Skrivelser
a.
Bankpapper
Nästan riktiga, Monika och Jennys rättigheter behöver tas bort.
2018 - 17. Kassören har ordet
Aktivitetsbidrag inkommit, 80 kr.
Ekonomin ser ut som den brukar i början på verksamhetsåret.
När man bokar ridhuset skall man skriva ridhus och bokad datum
på betalningen, och skall betalas snarast.
2018 - 18. Medlemsmöten eller andra alternativ
Medlemsmöten med paragrafer och nån typ av provapå-variant.
Första mötet 29 april 13.00. Tanja håller i Nosework-prova-på. Vi
tillfrågar Anna-Lena så det blir två och går lite fortare.
Höst-Kick-Off i mitten på augusti. 14 augusti kl 18.00. Akutsjukvård?
Skicka kallelser 3 april.
Skriva kallelse – Nice
Ta ut adresslista – Ulrica och Åsa.
2018 - 19. Städdagar
En inomhus och en utomhus.
Inomhus med en från varje sektor. Röjer och slänger. 7 april
Åsa kontaktar föreningsarkivet i Falun och kontrollerar hur mkt vi
måste spara. Svenne fixar släp.
Utomhus när det torkat upp.
2018 - 20. Stugunderhåll, besiktningsprotokoll
Taket skall bytas liksom en del ventilation
Badrummet
Ytterdörrar, beställda.
Taket upp på nästa medlemsmöte. Agilityn kan fixa tävlingar om
andra sektorer bemannar.
2018 - 21. Mål för året
Vad har vi i styrelsen för mål med året? Vad vill vi med
verksamheten i år.
Bordläggs
Mora BK
Kråkbergsvägen 100, 792 33 Mora
884400-8881
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2018 - 22. SBK 100 år
Alla får i hemläxa att fundera på hur vi skall fira detta.
2018 - 23. Ungdomsaktiviteter
Bordlägges
2018 - 24. Ansökan kommunbidrag
Thor får skicka in ansökan.
2018 - 25. Nästa möte
3 april.
2018 - 26. Övriga frågor
Utmärkelser:
Styrelsen uppmanar samtliga sektorer att uppdatera sina statuter
senast den sista april. I maj har vi ett samordningsmöte för att få en
samstämmig syn över statuterna. Vi uppmanar också sektorerna att
själva hämta in resultat på samtliga tävlande, för att få en bredare
bas att fördela priserna på.
Vi vill också påminna om att upprättade statut-regler skall
efterföljas, och om nån inte uppfyller reglerna får priset helt enkelt
anstå till nästa år.
Sektor, HUS, RUS
RUS – Susanne Järhed
HUS –
2018 - 27. Sektormöte 27 mars, Nice kallar sektoransvariga.
2018 - 28. Bordlagt detta möte
Mål för året
SBK 100 år
Ungdomsaktivitet
2018 - 29. Beslut detta möte
Ulrica Bengtsson, 740720-7104 skall ta över Monika Ekbergs alla
rättigheter, och Monika skall tas bort. Orgnummer 884400-8881
Även Jenny Carstings rättigheter skall tas bort.
2018 - 30. Mötets avslutande

Vid protokollet

Justerare

Nice Mattsson

Åsa Haglund
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