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Styrelsemötesprotokoll 2020-06-15
Närvarande: Ammi Åkerlind-Robsson, Lena Törnqvist, Ingrid Höglund, Sofie Öst. Marit Erikes,
Lotta Nygårds, Åsa Staffas. Anmält frånvaro: Jenny Sjödin, Maja Berg.

§ 61

Mötets öppnande
Till mötesordförande valdes Ingrid Höglund som hälsade alla välkomna.

§ 62

Val av justerare. Lena Törnqvist och Åsa Staffas valdes att justera protokollet.

§ 63

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

§ 64

Föregående protokoll
Gicks igenom. Nya betalsystemet är inte klart, Marit ordnar detta. VU beslut togs
2020-05-19 att Siv Back och Mona Laurell går distriktets instruktörsutbildning.
Styrelsen godkänner detta beslut.

& 65

A. Skrivelser inkommande
Inga inkommande skrivelser

B, Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser
§66

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Fortfarande är budgeten ansträngd. Vi diskuterade att sälja New Body och
Ullmax till hösten.
B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport. Styrelsen måste dock se till att planen återställs.
TävlingsSektorn
Ingen rapport

HundUtbildningsSektorn.
Måndagsträningarna har startat med Maria H-S som träningsvärd. Bruksträning
kommer att starta på onsdagar. Rallyträningar på torsdagar. Caroline startar en
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ny valpkurs. Roland Hellberg kan tänka sig att ta hand om någon
måndagsträning och att ev starta en kurs.

RasUtvecklingsSektorn – mental
Lotta har varit i kontakt med Susanne Järhed Mora Bk, kanske till att börja med
ha någon form av samarbete. Lotta kollar upp vilka figuranter som klubben har.
Målet är att starta upp MH på klubben igen.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Utställningen i november tillsammans med Gagnef- Floda är inställd.
TjänstehundsSektorn
All verksamhet ligger nere t.om v. 34 efter beslut från Försvarsmakten. Men våra
ekipage tränar flitigt på.
DraghundsSektorn
Ingen rapport
RallylydnadsSektorn
Nya studiecirkeln är igång. Siv tillsammans med Maria H-S håller i denna. Målet
är att få fler lydnadsekipage samt att finslipa på de olika rallymomenten.
C, Övriga rapporter
Plan & Mark
Styrelsen anser att prioritera så att agilityplanen blir återställd. Marit kontaktar
Conny och får mer information om läget. Kontaktar också Jocke Ek om jord till
agilityplanen så att vi snarast kan så gräs där. Gräsfrö finns i ladan.
Stuga
Ingen rapport.
Kiosken/servering.
Fortfarande ingen ansvarig men Camilla Hallgren har erbjudit sig att baka bröd.
Vi hjälps åt att ordna serveringen under måndagsträningarna.
.
Aktivitetsgruppen
Ingen rapport
Hemsidan
Fungerar bra .
Distriktet
Inget att rapportera.
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§ 67

Att göra lista

§ 68

Övriga frågor
Nbk 50 år. Detta firar vi i september. Diskuterar vidare på augustimötet.
Gräsklipparen behöver en översyn. Lotta kontaktar Lars Hagelin om detta.
Arvodering till kurser ses över inför höstens kurser.
Siljans Hundungdom önskar träna på klubben. Jenny fortsätter diskussionen med
dem.
Inköp av nya apporter. Sofie kollar upp vad som behövs.
Jenny kontaktar Therese Enbäck angående kontaktperson till kodlåset, Kontaktar
sedan Lena Törnqvist som ev gör ny information till anslagstavlan.

Beslut för mötet:
Måndagsträningsersättning utgår med poäng och reseersättning.

§ 69

Nästa möte
10 augusti kl 19

§ 70

Mötet avslutas

Ingrid Höglund
sekreterare
Justeras

Justeras

Åsa Staffas

Lena Törnqvist

ledamot

ledamot

