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Styrelsemötesprotokoll 2020-05-18
Närvarande: Jenny Sjödin, Ammi Åkerlind-Robsson, Lena Törnqvist, Ingrid Höglund, Sofie Öst.
Marit Erikes, Lotta Nygårds. Anmält frånvaro: Åsa Staffas

§ 51

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 52

Val av justerare. Lena valdes att justera protokollet

§ 53

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes. Några frågor anmäldes

§ 54

Föregående protokoll
Gicks igenom.

& 55

A. Skrivelser inkommande
Från Dalhalla. De meddelar när och om det blir funktionärsjobb. Från Dalarnas
försäkringsbolag. De sponsrar med 5000 kr mot att vi har med deras logga på
hemsidan och på sociala medier. Från SBK tävling. Nytt betalsystem införs:
Stripe, Marit ordnar detta

B, Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser
§56

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Vi måste hålla en stram budget. Vi höjer avgiften på måndagsträningarna till 30
kr / pers. Vi diskuterade att ev sälja Ullmax igen.
B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport. Jenny kontaktar Falu BK om att Sandra Strand har agilitykurs hos
oss.
TävlingsSektorn
Sofie kontaktar Nina om vi kan genomföra de planerade tävlingarna

HundUtbildningsSektorn.
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Måndagsträningarna börjar den 8 juni med Maria Hurtig-Sparr . Tillsvidare
ansvarar hon för varannan måndag. Sektorn jobbar fram ett koncept för
måndagsträningarna, så det blir enklare för ansvarig att genomföra dessa
träningar. På så sätt kanske fler kan ta på sig detta.
Valpkurs är planerad att starta. Spårkursen är avslutad. Valpaktiveringskursen
pågår. Arvoden för hjälpinstruktörer ser sektorn över och kommer med förslag.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Lotta har kontaktat Mora Bk men har inte lyckats än.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Utställningen i augusti är inställd. I stället ordnas en exteriörbeskrivning i juli med
Sonny Ström.
TjänstehundsSektorn
All verksamhet ligger nere t.om v. 35 efter beslut från Försvarsmakten. Men våra
ekipage tränar flitigt på.
DraghundsSektorn
Ingen rapport
RallylydnadsSektorn
Ny studiecirkel startar. Nu kan fler ekipage erbjudas plats.
C, Övriga rapporter
Plan & Mark
Ambitionen är färdigställa planerna och att gräs ska sås snarast.
Stuga
Åsa har lagt ut om städveckor på Fb sidan dessa är nu fyllda ram till v. 30
Kiosken/servering.
Fortfarande ingen ansvarig men Camilla Hallgren har erbjudit sig att baka bröd.
Marit och Camilla gör inköp. Vi hjälps åt att ordna serveringen under
Måndagsträningarna.
.
Aktivitetsgruppen
Ingen rapport
Hemsidan
Marit gör ett förtydligande vad som gäller när man vill anmäla till kurs.
Distriktet
Digitalt årsmöte blir den 28 maj kl 19. Jenny och Ingrid deltar.
Instruktörsutbildningen startar den 13 juni, Siv Back och Mona Laurell är
anmälda.
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§ 57

Att göra lista

§ 58

Övriga frågor

Siljans hunddagis vill kunna erbjuda Nbk medlemmar rabatter på foder och olika
tjänster. Medlemsmötet blir till hösten. Vi diskuterade startpistolen, det ska finnas några som är
ansvariga. Vi ser även över tider för skjutning.

Beslut för mötet:
Messengergruppen ska endast användas för att meddela akut information

§ 59

Nästa möte
15 juni kl 18.30

§ 60

Mötet avslutas

Ingrid Höglund
sekreterare
Justeras

Justeras

Jenny Sjödin

Lena Törnqvist

Ordförande

ledamot

