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Styrelsemötesprotokoll 2021-10-04

Närvarande: Ingrid Höglund, Siv Back, Sören Svensson.
Via zoom: Lotta Andersson, Lena Törnqvist, Cassandra Vikgren.
Anmält frånvaro: Marit Erikes

§ 91

Mötets öppnande
Vice ordförande ( Lena T ) öppnade mötet.

§ 92

Val av justerare
Siv Back valdes att justera protokollet.

§ 93

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes.

§ 94

Föregående protokoll
Gicks igenom.

§ 95

A. Skrivelser inkommande
Från Rättviks kommun, vill vi vara med på höstlovsprogrammet med någon aktivitet?
Siv hör med Siljans hundungdom om de vill. Vi bjuder in till prova på rally en kväll.
Info från SKK disiplinnämd, meddelande om beslut.
Tillstånd från länsstyrelsen vad som gäller vid tävlings, tränings, prov och uppvisande
verksamhet under den sk. hundförbudstiden.
B. Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser.

§ 96

Rapporter
A. Ekonomiska rapporter
Kassören meddelar att ekonomin är god, se bilaga.

B. Sektor
Agilitysektorn
Ingen rapport.
Tävlingssektorn
Ingen rapport.

Hundutbildningssektorn
Kurser är fortfarande igång. Nosework, specialsök och allmänlydnad startar.
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Valp drop in på söndagar. Sektorn har haft ett möte där bl.a kursupplägg, temadagar,
grundkurs har diskuterats. I början på nästa år planeras en instruktörsdag.
Rasutvecklingssektorn – mental
Figuranterna tilldelas datum för MH prov.
Rasutvecklingssektorn- utställning
Ingen rapport.
Tjänstehund
Ett nytt patrullhundsekipage; Mikaela Eriksson och Fagra . Samtliga ekipage har varit
ute på övning.
Draghundsektorn
Två licenser har betalats in.
Rallylydnadssektorn
En helgtävling genomförd med alla klassar. Domare från Ljusdal. Mycket bra
genomfört! En fortsättningsgrupp startar. Instruktörsträning på tisdagar.
Domarutbildning startar.
Specialsöksektorn
Ingen rapport.
C. Övriga rapporter
Plan och mark.
Baracken färdigmålad. Ny ansvarig behövs. Ingrid frågar Bosse om detta.
Stuga/ kiosk.
Ingrid tar kontakt med Helene/ Marie om att prata med Cassandra ang. rutiner för
stugan.
Aktivitetsgruppen
Utvärdering för KM och hundens vecka är gjort.
Ingrid har bett Kricko kontakta Pillan Klebo om fotografering av tävlingsekipagen och
övriga intresserade.
Hemsidan
Ny hemsida kommer att göras under 2022. Cassandra kan tänka sig att jobba med
den.
Distriktet
Lokalklubbskonferensen inställd pga få deltagare. Distriktsmötet hålls digitalt kl 18.
Sbk instruktörsutbildning startar i november. Sista anmälan 15 oktober.
§ 97

Att göra listan
Ett snöskydd behövs ovanför dörren till stugan.

§ 98

Övrigt
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Marit har beställt provex från Engelssons på klubbjackor.
Ingrid har undersökt priser på beachflaggor och kontaktar Nina C om färg
på dessa.
Hur engagerar vi medlemmarna till t.ex städ och fixardagar? Vi tar upp diskussionen
på medlemsmötet.
Lotta N behöver hjälp med skotten på måndagsträningarna. Björn Olsson tar hand om
det.
Marit har kontaktat elfirma angående belysning på planerna, elen och larmet i stugan.
En offert från Bergs trafik angående parkeringen har inkommit. Styrelsen godkände
denna.

Beslut för mötet:
Bergs trafik ställer iordning parkeringen till en kostnad av ca 10000 kr.
§ 99

Nästa möte
21-11-08 kl 19 i klubbstugan. Möjlighet att deltaga via zoom.

§ 100

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ingrid Höglund
sekreterare

Justeras
Lena Törnqvist vice ordförande

Justeras
Siv Back ledamot

