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Styrelsemötesprotokoll 2019-10-07
Närvarande: Therese Enbäck, Lena Törnqvist, Marit Erikes, Anita Solin,
Åsa Staffas, Ingrid Höglund. Anmält frånvaro: Alva Vester, Jessica Haglind,

§ 29

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 30

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

§ 31

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes

§ 32

Föregående protokoll
Internetabbonemanget. Anita skickar in papper på firmatecknare och
balans/resultaträkning.

& 33
A, Skrivelser inkommande
Inga inkommande skrivelser
B, Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser.
§ 34

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Inkomster från kurser är på ingående. Ekonomin är fortsatt god.

B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport. Agilitysektorn var inbjuden till kvällens möte, men ingen kom.
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TävlingsSektorn
Apelltåvlingen i september genomförd. Tävlingen flöt på bra, 2 NBK ekipage
uppflyttade!
HundUtbildningsSektorn.
Kurser igång och avslutade: Valpkurs, nosework nybörjare 2 st, utställarskola,
specialsökkurser 2 st. Tyvärr blev lydnadskursen inriktning startklass inställd pga
för få anmälda.
Hussektorn ska avgöra när kurser ska ställas in.
Det har kommit inbjudan från distriktet att de som gått grundmodulen nu erbjuds
att gå instruktörsutbildning. Styrelsen beslutar att Therese Enbäck får gå denna
utbildning. (Hon ställer sig utanför beslutet). Ingrid skickar in denna anmälan.
Do as I do kursen som Susanne Jacobsson vill ordna. Styrelsen rekommenderar
att det blir 1 dags kurs. Lena T och Susanne har kontakt om denna kurs.
Sista måndagsträningen blir den 21 oktober, Maria Hurtig Sparr håller i denna
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
Det rullar på bra med städlistan. Ljung har köpts in och planterats. Åsa fixar så
fönsterlamporna fungerar.
Kiosken/Servering
Annelie Jonsson avsäger sig som ansvarig för köket. Vi diskuterar om ny/ nya
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Ansvarig/ansvariga på medlemsmötet.
.
Aktivitetsgruppen
Km blir den 19 0ktober. Det blir rallylydnad, utställning och lydnad. Klubben
Bjuder på fika och korv. Anmälan senast 13 oktober. 1 gren kostar 20 kr, 2 grenar
30 kr alla 3 grenarna 50 kr.Varje gren ordnar KM rosett som delas ut på årsmötet.
Hemsidan
Fungerar bra.
Distriktet
Möte 26 oktober 9-13 Borlänge BK. Ingrid H, Lisa N och Lena T anmäls av
Therese att delta.

§ 35

Att göra lista
Permanent sopställ

§ 36

Övriga frågor
Poängjakten. Vi diskuterar vidare på nästa möte.
Klubbkläder, nästa möte.
Fikaansvarig för medlemsmötet är Ingrid H

§ 37

Beslut för mötet:

Mötet avslutas
Nästa styrelsemöte 14 nov kl 18.30. Åsa S är fikaansvarig
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Styrelsen beslutar att Therese Enbäck anmäls till distriktets instruktörsutbildning.
( Therese E ställer sig utanför beslutet)

Vid protokollet
mötessekreterare Ingrid Höglund

Justeras

Justeras

Therese Enbäck

Anita Solin

, Ordförande

ledamot

