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Styrelsemötesprotokoll 2020-04-20
Närvarande: Jenny Sjödin, Ammi Åkerlind-Robsson, Lena Törnqvist, Ingrid Höglund, Sofie Öst.
Anmält frånvaro: Lotta Nygårds, Therese Enbäck

§ 41

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 42

Val av justerare. Lena valdes att justera protokollet

§ 43

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

§ 44

Föregående protokoll
Gicks igenom. Öppet hus på Siljans hunddagis är inställt.

& 45

A. Skrivelser inkommande
Inga inkommande skrivelser
B, Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser

§46

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Kassören meddelar att ekonomin är sämre än förra året samma period. Marit
undersöker om vi kan ansöka om bidrag från riksidrottsförbundet. Ingrid hör med
distriktet hur klubbarna hanterar ev. ekonomiskt bortfall pga covid-19. Vi
diskuterade även hur vi hanterar ekonomin när troligtvis flera arrangemang
kommer att ställas in. T.ex Dalhalla och Mörksuggejakten.
B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport.
TävlingsSektorn
Jenny S och Ingrid H står som e-post mottagare för utskick från distrikt och
förbundet. Detta gäller tills vi får ansvarig för sektorn.

HundUtbildningsSektorn.
Sandra Strand har blivit tillfrågad om att hålla i en agilitykurs. Falu Bk har sagt nej
till detta. Lena kontaktar Sandra om det går att få till en kurs på annat sätt.
Lydnadskursen för Lillemor Edström är inställd.
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RasUtvecklingsSektorn – mental
Lotta har kontaktat Mora Bk.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport
DraghundsSektorn
Ingen rapport
RallylydnadsSektorn
Studiecirkeln har 4 träffar kvar.
C, Övriga rapporter
Plan & Mark
Ingen rapport
Stuga
Åsa har lagt ut om städveckor på Fb sidan.
Kiosken/servering.
Ingen rapport
.
Aktivitetsgruppen
Ingen rapport
Hemsidan
Ligger nere tillfälligt. Marit meddelar att den snart är öppen igen.
Distriktet
Årsmöte den 12 maj kl 18.00 på Borlänge Bk.

§ 47

Att göra lista
Tvärslåar på rampen för att minimera halka. Parkeringen är i behov av grus.

§ 48

Övriga frågor
Marit kontaktar Camilla H om köksansvar. Marit skriver en blänkare på Fb om
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att alla som nyttjar klubben måste ” ta reda på efter sig”, då det har varit ganska
stökigt ibland. Det behövs snyggas till inne och ute. Tyvärr är städdagen och medlemsmötet
inställt. Vi diskuterade också ett billigare alternativ till årsmötet.
Beslut för mötet:
Vi väntar med internetabbonemanget till hösten
Skott ingår i måndagsträningen

§ 49

Nästa möte
18 maj kl 18.30.

§ 50

Mötet avslutas

Ingrid Höglund
sekreterare
Justeras

Justeras

Jenny Sjödin

Lena Törnqvist

Ordförande

ledamot

