Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
06/19

2019-04-01

Närvarande: Tina Ekander, Christian Fasth, Susanne Gustavsson, Ellen Knutsson, Åsa
Kronborg, Berth Ljunggren och Eva Vinrot.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna till det nya mötet.

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Berth Ljunggren till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.

Inkommande handlingar
a) Inkommande från SBK
Ingen
b) Inkommande från distriktet
Inbjudan till KUL möte. Ellen Knutsson och Gunilla Olsson åker.
c) Inkommande från SKK
Inget
d) Övrigt inkommande
Kommunen har skickat sitt förslag till Sport- och fritidsprogram för Nybro kommun. De har
glömt nämna att det finns en anläggning för hundträning utomhus, Eva Vinrot svarar på
remissen.

§ 6.

Ekonomi
Ser bra ut, enligt budget.

§ 7.

Kommittéerna
Agility –Håller på att inventera sandsäckar då mössen bosatt sig i boden i vinter och tuggat på
utrustningen. Den 25/3 hölls ett upptaktsmöte. 13/5 kommer en träningstävling att anordnas.
Styrelsen beviljar önskemål och att köpa in en slalombåge på ca 150 kr.
Lydnadl/bruks- Ny sammankallande i kommitteen är Johanna Gustavsson. Hon utbildar sig till
tävlingsledare och anordnar träningstävlingar i vår. Info kommer på fb.
Lydnadstävling i Guldhunden löpte på bra. Nästa lydnadstävling hålls den 5/5 på klubben.
Utbildning – Kurser pågår för fullt på klubben nu. SBK har infört ett nytt, enklare, sätt för nya
medlemmar att betala och registrera sig.
Utställning – Ingen från kommitteen närvarande.
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Rallylydnad – Ingen från kommitteen närvarande.
§ 8.

Aktuella frågor
•

Svartbäcksmåladagen 7/9
Christian Fast ordar prova på agility. Eva Vinrot anmäler klubbens intresse att
medverka till kommunen.

•

Kommunalrådet besöker klubben 3/6
De frågor som klubben önskar ta upp skickas i förväg till Christina Davidsson.

§ 9.

Övriga frågor
a) Det har kommit upp en fråga om hur vi ska göra med fika då träningsgrupperna fikar ihop.
Styrelsen var enig om att fika får man betala för själv när man tränar i träningsgrupperna.
Däremot ingår fika i kursavgifter och även på medlemskvällar och medlemsmöten.
b) Susanne Gustavsson berättade om distriktets årsmöte som hon och Helene Borgryd deltog
i. Den 6/10 kommer en utbildning i etik och moral, flera från klubbens styrelse bör delta.
c) Brandskyddskontroll är gjord av Berth Ljunggren. Allt såg bra ut, inget att anmärka på.

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2019-05-06, kl. 18:30 i klubbstugan.
Övriga datum för årets styrelsemöten 3/6, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12.
§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot

Berth Ljunggren
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