Protokoll nr 3

2018-04-03

Styrelsemöte Mora BK
Närvarande: Nice Mattsson, Ulrica Bengtsson, Tanja Hanni, Thor Nordlund, SvenOlof Eriksson, Anna Söderlind
2018 - 31. Mötets öppnande
2018 - 32. Val av justerare
Tanja Hanni
2018 - 33. Godkännande dagordningen
2018 - 34. Föregående protokoll
2018 - 35. Rapporter
a.
Distriktskonferensen
Nice och Annika har varit på distriktets årsmöte.
b.
Sektormötet
Avlöpte väl, styrelsen upplevde sektorerna som peppade inför
året. Se protokoll från sektormötet.
c.
My, Nice och Ulrica som är sektoransvariga för våra "tävlande"
sektorer ska gå igenom statuter och se över hur klubben delar
ut utmärkelser till tävlande ekipage på klubben i samband med
årsmötet.
2018 - 36. Skrivelser
a.
Lisa Bjöns angående hyra klubben för kurser i egen regi, dvs
utanför Mora BK. Styrelsen beslutar att Lisa Bjöns får hyra
klubben under en provperiod fram till sommaren. Dock ingen
konkurrerande verksamhet och endast under vardagar fram till
17.00. Torsdagförmiddagar är dock avsedda för klubbens
träningsträffar. Nice skriver ett svarsförslag till Lisa och
presenterar för styrelsen.
Styrelsen har även fått fråga från My Dareflod om hon får boka
en plan för privata agilityträningar, men detta kan inte
godkännas då det är konkurrerande verksamhet för klubben.
2018 - 37. Instruktörsbeslut Linnea Färnström
Styrelsen beslutar att hon får gå instruktörsutbildning.
2018 - 38. Betala instruktörer
Då klubben har få instruktörer som håller ideella kurser, diskuteras
möjligheten att anlita studiefrämjandet för cirkelträning.
Instruktören får då betalt från studiefrämjandet, kursavgiften går till
studiefrämjandet och klubben får endast medlemsavgiften.
Instruktörerna ska hålla en kurs i klubbens regi och en via
studiefrämjandet. Styrelsens beslut gäller fram till årsmötet 2019.
Thor Nordlund lämnar mötet.
2018 - 39. Mål för året
Styrelsen önskar bättre sammanhållning på klubben. Mer aktivitet,
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liv och rörelse. Att alla ska känna sig välkomna. Vi måste utarbeta en
plan för att nå dessa mål, diskussionen fortsätter senare. Var och en i
styrelsen får i hemläxa att fundera på aktiviteter för att nå målen.
SBK 100 år
Arrangera en "Hundens dag" efter midsommar. En grupp på ca 3
personer behövs för att anordna detta, minst 1 person ur styrelsen
bör vara med. Frågan tas upp på medlemsmötet, 29 April.
Kassören har ordet
Ulrica har varit i kontakt med banken ang behörigheter i banken.
Ungdomsaktivitet
Bordläggs
Inför nästa medlemsmöte
Hundens dag
Taket
Agilitytävling
Ungdomsaktivitet
Nästa möte
1 Maj 18.30 i klubbstugan
Övriga frågor
Bordlagt detta möte
Ungdomsaktiviteter
Mål för året
Beslut detta möte
Lisa Bjöns får hyra klubben för kurser i egen regi, dock ingen
konkurrerande verksamhet.
Linnea Fernström ska få gå instruktörsutbildning.
Klubbens instruktörer ska få möjligheten att hålla kurser via
Studiefrämjandet. En kurs ideellt och en "betald".
Mötets avslutande
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