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Styrelsemötesprotokoll 2020-08-10
Närvarande: Lena Törnqvist, Ingrid Höglund, Sofie Öst. Marit Erikes, Maja Berg.
Anmält frånvaro; Åsa Staffas, Lotta Nygårds
§ 71

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 72

Val av justerare. Lena Törnqvist valdes att justera protokollet.

§ 73

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes. Några frågor anmäldes. Otdförande meddelade att
Ammi Åkerlind Robsson lämnar styrelsen.

§ 74

Föregående protokoll
Gicks igenom.

& 75

A. Skrivelser inkommande
Inga inkommande skrivelser

B, Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser
§76

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Fortfarande är budgeten sämre än förra året vid samma tidpunkt.
B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport.
TävlingsSektorn
Planen för bruks och lydnadstävlingar 2021 är inskickat till distriktet. En
söktävling blir det i september.

HundUtbildningsSektorn.
Måndagsträningarna startar 17 aug. Varannan träning håller Maria H-S i, vi
hoppas på fler träningsvärdar så vi kan erbjuda detta varje måndag. Therese E
kommer att ha valp, allmänlydnad och specialkurs i höst. Återkommer om datum.
Lena T har fortsatt kontakt med Sandra Strand om agilitykurs.
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RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Exteriörbeskrivning den 2 augusti med Sonny Ström. 11 ekipage, alla godkända!
Det var mycket uppskattat.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport
DraghundsSektorn
Ingen rapport
RallylydnadsSektorn
Ny studiecirkel startar den13 augusti. 17.30 stadga och överträning av moment.
18.00 Fortsättning och mästarklass, 19.00 nybörjare. Kostnad 500 kr / deltagare
för höstterminen.
C, Övriga rapporter
Plan & Mark
Styrelsen diskuterade att ” sätta lite press” på den som har lovat att göra jobbet
med nya planerna. Vi vill att jobbet ska var klart 31/8.
Stuga
Städveckorna fyllda t.om v. 40.
Kiosken/servering.
Fortfarande ingen ansvarig men Camilla Hallgren har erbjudit sig att baka bröd.
Vi hjälps åt att ordna serveringen under måndagsträningarna.
.
Aktivitetsgruppen
Kommer att hjälpa till på jubileumsfesten.
Hemsidan
Fungerar bra .
Distriktet
Förfrågan om utbildningsbehov i samtliga grenar. Vi har anmält Sören Svensson
till tävlingssekreterarutbildning rallylydnad.

§ 77

Att göra lista
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§ 78

Övriga frågor
Nbk 50 år vi har jubileumsfest och KM den 26 sept.
Leksands sparbank vill göra en film om vår verksamhet. Jenny sköter den
kontakten.
Årsmötet prel. den 25 februari. Marit bokar Jarlstugan.
Medlemsmöte den 31 augusti. Marit skriver på hemsidan och Fb
Städdag den 22 augusti kl 10. Vi bjuder på fika och korv.
Lena gör ny info om kodlåset.
Therese Enbäck har hand om ullmaxförsäljning även i år.
Apporter och tältinköp gör vi till våren.
Jenny har fortsatta diskussioner med Siljans hundungdom.

Beslut för mötet:
Sofie Öst gör inköp av speglar till Paviljongen.

§ 79

Nästa möte
7 september kl 19

§ 80

Mötet avslutas

Ingrid Höglund
sekreterare
Justeras

Justeras

Jenny Sjödin

Lena Törnqvist

ordförande

ledamot

