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Styrelsemötesprotokoll 2020-11-11
Närvarande: Ingrid Höglund, Jenny Sjödin, Lotta Nygårds, Åsa Staffas, Marit Erikes.
Anmält frånvaro; Sofie Öst, Lena Törnqvist
§ 101

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 102

Val av justerare
Åsa Staffas valdes att justera protokollet.

§ 103

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

§ 104

Föregående protokoll
Gicks igenom.

§ 105

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

§ 106

Rapporter
A. Ekonomiska rapporter
Kassören meddelar att medlemsantalet har ökat. Resultatet är fortfarande på minus.
Gräsrotspengar från Svenska spel har inkommit med ca 1000 kr.
B. Sektor
Agilitysektorn
Ingen rapport.
Tävlingssektorn
Ingen rapport.
Hundutbildningssektorn
Nw- kurser planeras i början av 2021. Måndagsträningarna avslutas för året.
Carolin From har en spåraktiveringsdag den 28 nov.
Therese Enbäck önskar gå Sbk provledarutbildning. Styrelsen samtycker till det.
Rasutvecklingssektorn – mental
Ingen rapport.
Rasutvecklingssektorn – utställning
En domare är klar till officiella utst. nästa år, Sonny Ström. Letar en till domare. Två
ringsekreterare klara, letar två till. Domare för inoff.utst. blir de som skulle dömt i år.
Ska kolla på ett program för anmälningar.
Tjänstehundssektorn
Ingen rapport.
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Draghundssektorn
Ingen rapport.
Rallylydnadssektorn
Har haft en shapingkurs. Planerar en tävling i körhuset den 23-24 januari 2021. Alla
klasser. Har inkommit med en budget för tävlingen som ser bra ut.
C. Övriga rapporter
Plan & Mark
Ingen rapport.
Stuga
Städveckor behöver fyllas på, Åsa sätter in en blänkare på Fb sidan.
Kiosken/servering
Ingen rapport.
Aktivitetsgruppen
Ingen rapport.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Ansökan om förtjänsttecken ska ansökas senast årsskiftet. Vi diskuterade detta och
tar upp frågan på nästa möte.
Motioner till distriktet ska lämnas in senast 15 nov.

§ 107

Att göra lista
Rampen in i ladan behöver tvärslåar mot halkan.

§ 108

Övriga frågor
Vi diskuterade valberedningsförslaget på nästa års styrelse. Marit gör ett mailutskick
till alla medlemmar samt skriver på hemsidan.
Vi diskuterade agilitysektorn. De som håller på med agility var inbjudna till detta möte,
men de kom tyvärr inte. Jenny kontaktar dem igen för att bestämma nytt datum.
Åsa Staffas ordnar med insättning på en fond till Ingrid Fyhr som tyvärr har avlidit.
30 november är sista dag för inlämnande av poäng till poängjakten. Marit skriver på
hemsidan och Fb om detta.
Eftersom det förvaras tävlingsutrustning och gräsklippare i ladan ska denna nyckel
hänga i baracken.

Beslut för mötet:
Styrelsen samtycker till att Therese Enbäck går Sbk provledarutbildning.

§ 109

Nästa möte
Den 5 december kl 17.
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§ 110

Mötet förklaras avslutat

Ingrid Höglund
Sekreterare

Justeras
Jenny Sjödin
ordförande

Justeras
Åsa Staffas
Ledamot

