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Styrelsemötesprotokoll 2021-11-08

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

§ 101

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§ 102

Val av justerare
Lena Törnqvist valdes att justera protokollet.

§ 103

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes.

§ 104

Föregående protokoll
Gicks igenom med följande kommentar: Angående verksamhet under hundförbudstiden så sköter distriktet den rapporteringen.

§ 105

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

§ 106

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

B. Sektor
Agilitysektorn
Ingen rapport.
Tävlingssektorn
Ingen rapport.

Hundutbildningssektorn
Kurser igång, allt rullar på.
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Rasutvecklingssektorn – mental
Figuranterna ska ut och tjänstgöra.
Rasutvecklingssektorn- utställning
Ingen rapport.
Tjänstehund
En träningsdag för hundförarna har genomförts.
Draghundsektorn
Ingen rapport.
Rallylydnadssektorn
Fortsättnings och nybörjarcirklarna har haft avslutning. De från nybörjarcirkeln som
önskar fortsätta välkomnas till torsdagsträningen.
Specialsöksektorn
Ingen rapport.
C. Övriga rapporter
Plan och mark.
Bosse Höglund kan tänka sig att stå som kontaktperson för sektorn. Bosse kontaktar
Conny om vinterns plogning.
Stuga/ kiosk.
Helene och Marie har träffat Cassandra och fått information om stugan.
Aktivitetsgruppen
En fotograferingsdag för tävlingsekipagen blir den 21 november kl 11-12. Marit E är
fotograf och lägger ut info om detta på fb sidan.
En glöggkväll planeras den 15 nov efter måndagsträningen. Samtliga bjuds på glögg
och pepparkakor. Lotta N lägger ut om detta på fb sidan.
Julavslutning för styrelsen och instruktörer planeras till den 8 december kl 19.
Hemsidan
Marit och Cassandra träffas angående hemsidan.
Distriktet
Inga deltagare på instruktörsutbildningen från Nbk.
Bruksprovsmötet i Borlänge den 13 nov representeras av Roland från vår klubb.
§ 107

Att göra listan
Ett snöskydd behövs ovanför dörren till stugan.

§ 108

Övrigt
Vi diskuterade förtjänsttecken och bordlägger frågan till nästa möte.
Sören har skickat ut förslag på arbetsordningar för kassör och sektorsansvariga, vi
beslutade att arbeta efter dessa. Sören lägger ut detta i sektorsgruppen och påminner
att sektorerna ska presentera sina budgetar till styrelsen senast 15 dec.
Budgetmöte blir den 10 januari 2022 kl 18.
Ingrid vidarebefodrar info om Studiefrämjandets inbjudan till föreläsning den 24 nov
till styrelsen.
Klubbjackorna. Vi diskuterade var trycket/ trycken ska placeras. Text bak och
klubbemblemet fram. Vi beslutade detta.
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Aktivitetsbanan som blir i skogspartiet mellan agilityplanen och Backavägen jobbar
Nina C och Hanna N vidare på. Befintligt material på klubben får användas.

Beslut för mötet:
Arbetsordningar sektorsansvarig och kassör fastslogs.
Trycket på klubbjackorna blir Nbk text bak och klubbemblem fram.

Nästa möte 6 december kl 19. Med möjlighet att deltaga via zoomlänk.

Justeras
Ingrid Höglund sekreterare

Marit Erikes ordförande

Lena Törnqvist ledamot

