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Styrelsemötesprotokoll 2019-09-12
Närvarande: Therese Enbäck, Lena Törnqvist, Marit Erikes, Anita Solin,
Ingrid Höglund. Anmält frånvaro: Alva Vester, Jessica Haglind, åsa Staffas

§ 20

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 21

Val av sekreterare och justerare
Lena valdes att justera protokollet jämte ordförande

§ 22

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes

§ 23

Föregående protokoll
Klubbens medverkan på Hellsingland har ersatts med ytterligare 2000 kr.Totalt
fick alltså klubben in 3000 kr för evenemanget.
Anita har kollat upp med internetabbonemang till stugan. Vi beslutar att Anita
ordnar detta. Kostnaden blir 249 kr/ månad.

& 24
A, Skrivelser inkommande
En förfrågan från Susanne Jacobsson har inkommit . Hon vill ordna en
träningsdag i ” Do as I do”. Vi beslutar att hon får ordna denna dag, med tillägg
att i första hand är dagen till för våra medlemmar.
Kricko har lämnat in ett önskemål att få hyra anläggningen till en ” Hoffeträff” den
20 oktober. Vi beslutar att detta går bra då det inte är någon planerad
verksamhet den dagen.
B, Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser.
§ 25

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Vid utlägg av inköp, kontakta kassören för ersättning. Tag ej kontanter ur
kioskkassan. Ekonomin är fortsatt god, se bifogad fil.

B, Sektor
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AgilitySektorn
Martina Sandström Rimsbo har meddelat att hon avsäger sig uppdraget som
sektoransvarig pga flytt från orten. Styrelsen bjuder in sektorn till nästa möte för
att diskutera framtiden för agilityn.

TävlingsSektorn
Sektorn har ansökt om två tävlingar nästa år. Dessutom har sektorn fått förfrågan
om att ordna DM i bruks och lydnad och en DM fest samtidigt är tänkt att fira NBK
50 år! Detta planeras att ske i slutet av juni.
Önskemål finns också att utbilda tre st tävlingssekreterare, Silla Vogt, Lotta
Nygårds och Linda Jonsson. Vi beslutar att styrelsen ger klartecken till detta.
Apelltävlingen i sept genomförs med inhyrd tävlingssekreterare.
HundUtbildningsSektorn.
Måndadgsträningarna fortsätter och är mycket uppskattade. Kurser är igång, vi
slänger ut en blänkare på FB om lydnadskursen. Emeliekursen blir den 15 / 9
Fler instruktörer efterlyses.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Inga rapporter
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Utställarskolan har i dagsläget få anmälda, Kricko lägger till sitt telefonnr på
annonsen
TjänstehundsSektorn
Inga rapporter
DraghundsSektorn
Inga rapporter
RallylydnadsSektorn
Inget att rapportera
C, Övriga rapporter
Plan & Mark
Inga rapporter
Stuga
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Kiosken/Servering

Aktivitetsgruppen

Alla sektorer har blivit tillfrågade om att vara med och ordna KM. Intresset är svalt
så aktivitetsgruppen försöker att få till något den dagen ( 19 okt). Vi poängterar
att det är inofficiellt och därför ska man se det som en kul aktivitet.
Ingrid bokar Hotell Lerdalshöjden för årsmötet.
Back Marit har tillfrågats om ” Bäst när det gäller” och ska återkomma om datum.
Hemsidan
Distriktet
Ingen representant från vår klubb på septembermötet

§ 26

Att göra listan

§ 27

Övriga frågor
Poängjakten. Alla styrelsemedlemmar uppmanas att titta på Mora BK pinnjakt.
Vi diskuterar vidare på nästa möte i oktober vilket system vår klubb ska ha
Städdagen skjuter vi på till våren
Ullmax. Therese tar på sig att beställa kataloger och informera om hur det går
till på medlemsmötet.
Medlemsmötet 14 okt. Therese lägger ut en blänkare. Marit på hemsidan och
även utskick till alla medlemmar. Ingrid lägger dagordningen i klubbstugan.

§ 28

Mötet avslutas-
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Beslut för mötet:
Internetabbonemang ordnar Anita till klubbstugan till en kostnad av 249 kr/ månad
Susanne Jacobsson får arrangera träningsdag ” Do as I Do”
DM i bruks och lydnad arrangeras tillsammans med DM fest och NBK 50 år i
slutet av juni
Ersättning till Lars Hagelin utgår med 250 kr plus resersättning för uppfräschning
av gräsytorna runt stugan

Vid protokollet
mötessekreterare Ingrid Höglund

Justeras

Justeras

Therese Enbäck

Lena Törnqvist

, Ordförande

ledamot

