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Styrelsemötesprotokoll 2020-03-22
Närvarande: Jenny Sjödin, Ammi Åkerlind-Robsson, Maja Berg, Lena Törnqvist, Ingrid Höglund,
Lotta Nygårds, Marit Erikes. Åsa Staffas. Anmält frånvaro: Therese Enbäck

§ 31

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 32

Val av justerare. Lena valdes att justera protokollet

§ 33

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes. En kort presentation av samtliga styrelsemedlemmar.

§ 34

Föregående protokoll
Skrivelsen från Maja Berg. Vi beslutar att ingen privat aktör bedriver sin
verksamhet på klubben.

& 35

A. Skrivelser inkommande
Från Svenska draghundsportförbundet ; Då det framkommit att flera föreningar
saknat stadgar eller uppgifter om medlemskap i SDSF. Svarar Nbk: ”Som
medlem i Svenska Draghundsportförbundet förbinder vi oss att i vår idrottsliga
verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på
vilka RF:s och SDSF:s stadgar bygger ”
B, Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser

§36

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Kassören meddelar att ekonomin är stabil.
B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport. Men önskvärt vore ett möte med någon aktiv inom sektorn.
TävlingsSektorn
Nina meddelar att hon gärna ser att någon annan åtar sig uppdraget som
sammankallande.

HundUtbildningsSektorn.
Lena Törnqvist sammankallande. Therese Enbäck
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Ett instruktörsmöte blir den 23 mars kl 18.30. Alla intresserade är välkomna. Det
finns intresse från instruktör att ordna en agilitykurs. Valpkurs, spårkurs kommer
att ordnas. Lydnadskurs för Lillemor Edström.

RasUtvecklingsSektorn – mental
Lotta Nygårds sammankallande Maja Berg
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Kricko sammankallande , Victoria Hagman, Anette Bergfeldt, Åsa Staffas, Siv
Rylander, Lena Lök. Ska ha möte 26 mars.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport
DraghundsSektorn
Ingen rapport
RallylydnadsSektorn
En ny studiecirkel avancerad
C, Övriga rapporter
Plan & Mark
Har lite funderingar om att vara ansvarig.
Stuga
Det ska läggas ut schema för städveckor
Kiosken/servering.
Ingen rapport
.
Aktivitetsgruppen
Ingen rapport
Hemsidan
Fungerar bra.
Distriktet
4 april utbildningskonferens. Ingrid anmäler Marit E och Sofie Ö
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§ 37

Att göra lista
Tvärslåar på rampen för att minimera halka. Parkeringen är väldigt gropig.

§ 38

Övriga frågor
Jenny skriver på FB gruppen om att vi söker köksansvariga
Inköp av tält. Lotta undersöker och kollar priser.
Klubbkläder. Maja kontaktar Camilla H om detta.
Therese E fortsätter att stå som ansvarig för tillfälliga koder till kodlåset.
Angående corona-situationen: Väljer man att hoppa av påbörjad kurs betalar man
avgift för de ggr man deltar.
Hundens vecka v.37. Vi tänker till vad vi har för aktiviteter denna vecka.
Siljans hunddagis har öppet hus den 16 maj kl 13-15, Vi ställer oss positiva till att
medverka och informera om Nbk.
Skotträning, ska den kosta på måndagsträningarna ?

Beslut för mötet;
Vi rekommenderar Lotta Nygårds , Silla Vogt till tävlingssekreterarutbildning
§ 34. Ingen privat kursverksamhet ska bedrivas på Nbk
§ 35. Från Svenska draghundsportförbundet
§ 39
§ 40

Nästa möte 20 april kl 18.30
Mötet avslutas

Ingrid Höglund
sekreterare
Justeras

Justeras

Jenny Sjödin

Lena Törnqvist

Ordförande

ledamot

