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

§ 47

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 48

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

§ 49

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes

§ 50

Föregående protokoll
Förslag på förtjänsttecken ska vara distriktet tillhanda före årsskiftet. Anita,
Therese och Ingrid lämnar in detta. Ingrid frågar om vi får komma in med förslag
v.2.
Prova på draghund blev inställt pga få deltagare.

& 51
A, Skrivelser inkommande
Gagnef-Floda Bk planerar att bygga en hundhall 24x40 m. Alltså godkänd för
tävlingar. De undrar om Nbk är intresserade att hyra hallen för tränings, tävlings
och kursverksamhet. Vi ställer oss positiva till detta .
B, Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser.
§ 52

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Ekonomin är fortsatt god.

B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport.
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TävlingsSektorn
Ingen rapport
HundUtbildningsSektorn.
Therese E har påbörjat allmänlydnadsinstruktörsutbildningen.
Det blir en rallyskrivarutbildning till våren. Siv B meddelar ev intresserade till
HUS.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Har inkommit med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport
DraghundsSektorn
Ingen rapport
RallylydnadsSektorn
Meddelar att sektorn avgår under våren och nya krafter önskas. De får föreslå
nya som styrelsen ska godkänna.
Siv har startat en studiecirkel på 8 ggr för fortsättningsklass. Har även inkommit
med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

C, Övriga rapporter
Plan & Mark
Plogning och sandning. En träningsplan kommer att plogas när marken är frusen.
Tuttan har den kontakten.
Stuga
Ingen rapport

Kiosken/servering.
Ingen rapport
.
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Aktivitetsgruppen
Vi har lite tankar om aktiviteter i vinter. Återkommer om detta. Har inkommit med
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Hemsidan
Fungerar bra.
Distriktet
Ingen närvarade på senaste mötet

§ 53

Att göra lista
Det behövs sättas på ribbor på rampen vid stugan. Det blir väldigt halt annars.
Marit gör detta.

§ 54

Årsmötet
Blir på Hotell Lerdalshöjden den 14 februari 2020 kl 18.00. Marit lägger in på
hemsidan och skickar även ut kallelse till alla medlemmar. Therese skickar ut till
sektorerna om årets hund i resp. gren. Ingrid meddelar distriktet om datum för
årsmötet.

§ 55

Övriga frågor
Poängjakten. Alla ombeds fylla i sina listor senast 31 december. Anita
sammanställer sedan.
Klubbkläder . Vi lämnar vidare till nya styrelsen. Marit undersöker om tryck av
klubbens logga.
Budgetmöte den 18 dec kl 18.30. Ingrid ordnar pepparkakor, glögg och fikka.

§ 56

Mötet avslutas
Nästa styrelsemöte den 10 januari 2020 kl 18.00.
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Beslut för mötet:
Vi meddelar Gagnef-Floda Bk att vi ställer oss positiva till att vid behov hyra deras
planerade hundhall för t.ex hundträning och kursverksamhet.

Vid protokollet
mötessekreterare Ingrid Höglund

Justeras

Justeras

Therese Enbäck

Anita Solin

, Ordförande

ledamot

