Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
07/18

2018-05-07

Närvarande: Heléne Borgryd, Tina Ekander, Susanne Gustavsson, Ann-Charlotte Karlsson och
Eva Vinrot
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Ann-Charlotte Karlsson till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av tre punkter – 8b. Skylthållare rallylydnad, 8c hyra ut
stugan samt 9b. 2 juni.

§ 4.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Helene hade kontrollerat vilka policyer som finns för inom SBK och SKK för digitala medier,
medlemskultur osv. Nybro BK, omfattas av och, länkar till dessa så vi behöver inte ta fram
egna.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.

Rapporter och skrivelser
a)

Info från SBK
Inget

b)

Info från disktriktet
Protokoll från deras styrelsemöte har kommit in samt en inbjudan till KUL träff.

c)

Info från SKK
Inget

d)

Övrigt inkommande
Brev från instruktör som önskar köpa sig fri från de kurser som avtalats om. Inget
beslut togs utan denna punkt återkommer nästa möte.

§ 6.

Ekonomi
Ellen hälsade att inget nytt tillkommit sedan medlemsmötet. Klubben ligger på ett litet
plusresultat.

§ 7.

Kommittéer
Utställning:
Planering och arbete inför årets första utställning 12/5 pågår för fullt. Två domare lämnade
återbud men ersättare finns. Anmälningar till sommarutställningen börjar droppa in.
Kommitteen kommer inte att ansöka om någon utställning 2020.
Agility:
Ingen på plats.
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Lydnad/Bruks:
Tre personer arbetar för att arrangera ett läger för klubbmedlemmar vår 2019.
KM planeras hållas den 8/8 kl. 18:00. Eventuellt samkörs det med agility KM.
Länkar till andra klubbar önskas på hemsidan – Eva kollar det.
Utbildning:
Ingen på plats.
§ 8.

Aktuella frågor
a)

Medlemsmötet

Mötet beslutade att inte rösta om renovering av någon plan då det saknas arbetskraft för att
kunna genomföra.
b)

Skylthållare rallylydnad

Det har inkommit ett önskemål om att få köpa hem fler skylthållare till rallylydnad. Gunilla
Olsson får styrelsens godkännande att köpa hem en uppsättning om max 22 st skylthållare.
c)

Stuguthyrning

Ska klubbstugan kunna hyras ut till medlemmar för privata fester? Eva tar fram ett förslag på
hyresvillkor till nästa styrelsemöte.
§ 9.

Övriga frågor
a)

Sifferövning

Styrelsen gjorde en övning
b)

Deltagande i Swedish Agros aktivitetsdag

Klubben ska finnas på plats hos Swedish Agro den 2 juni för att visa upp sig och för att ge
hundägare möjlighet att prova på olika hundaktiviteter. Vi söker fler som vill ställa upp och visa
med sin hund eller hjälpa hundägare på plats med träning. Önskemål finns om rallylydnad,
agility, nosework/specialsök samt att det finns hundar på plats som barn kan få klappa. Vi får
hjälpas åt att jaga folk och hundar.
Tid
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

Ansvarig
Susanne Gustavsson

Aktivitet
Lydnad

Helene Borgryd

Ringträning inför utställning

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte tisdag (observera att dagen är ändrad) 2018-06-05, kl. 18:30, klubbstugan.
§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot

Ann-Charlotte Karlsson

Ordförande

Sekreterare

Protokolljusterare
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