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Styrelsemötesprotokoll 2022-05-23

Närvarande: Ingrid Höglund, Marit Erikes, Sören Svensson, Maria Rydell.
Helene Dragsten.
Anmält frånvaro: Elisabeth von Knorring, Cassandra Vikgren, Marie Hjort, Siv Back.

§ 46

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§ 47

Val av justerare
Helene Dragsten valdes att justera protokollet.

§ 48

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes.

§ 49

Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
Ett VU beslut har tagits 22-05-03 om inköp av ny pistol.

§ 50

A. Skrivelser inkommande
Figurantutbildning i Ludvika 4-5 juni.
Hundens vecka.
SBK info. Utskickat till styrelsen.
B. Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser.

§ 51

Rapporter
A. Ekonomiska rapporter
Kassören meddelar att utbetalning av medlemsavgifterna ” haltar” pga nya
medlemssystemet.
B. Sektor
Agilitysektorn
Ingen rapport.
Tävlingssektorn
Ingen rapport.
Hundutbildningssektorn
Lena Törnqvist avgår som ansvarig. Vi behöver snarast tillsätta ny.
Rasutvecklingssektorn – mental
Ingen rapport.
Rasutvecklingssektorn-utställning.
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Ingen rapport.
Tjänstehund
Funktionskontroll genomförd på våra tre ekipage. Samtliga godkända. Förbandsövning under våren med andra kompaniet där alla hundförare deltog. Ett kompani
gör sina avtalsdygn i början av juni.
Draghundsektorn
Ingen rapport.
Rallylydnadssektorn
En kurs i grundpositioner startar, 6 ggr.
Specialsöksektorn
Ligger just nu vilande ( kurser och planering). Inväntar hösten med ev nya tag.
C. Övriga rapporter
Plan och mark.
Ingen rapport.
Stuga/ kiosk.
Ingen rapport.
Aktivitetsgruppen
Ingen rapport.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Se inkommande skrivelser.
§ 52

Att göra listan
Helens man ser ev över elementen i stugan.

§ 53

Övrigt
MH banan, vi skickar ut intresseanmälan om att hjälpa till med byggande av banan,
dels på mail och även på FB gruppen. Sedan kallar vi till ett möte.
Mål/ visionsmöte i höst. Roland tillfrågas om att hålla i detta.
Agilitykurs/ temakurs. Marit kontaktar Jessica om detta.
Instruktörer/ kurser / avhopp. Vi behöver se över våra instruktörsavtal. Nina C inbjuds
till nästa styrelsemöte så vi kan diskutera dessa frågor.
Kaffemaskin. Ska vi köpa in ?
Vägen. Det behövs grus. Sören undersöker med Lasse Hansson och kontaktar
Bergolles.
Återbetalning av kurs. Sören kontaktar Kricko som får ta det med Studiefrämjandet.
Virket från gamla staketet köps av Marit för 500 kr.

Beslut för mötet:
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§ 54

Nästa möte 20 juni kl 19.15

Justeras
Ingrid Höglund sekreterare

Marit Erikes ordförande

Helene Dragsten suppleant

