Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
07/19

2019-05-03

Närvarande: Heléne Borgryd, Tina Ekander, Susanne Gustavsson, Åsa Kronborg, Berth
Ljunggren, Anette Ringdahl och Eva Vinrot.
§ 1.

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

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Tina Ekander 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
Inget.
c) Inkommande från SKK
Inget
d) Övrigt inkommande
Inget

§ 6.

Ekonomi
Ser bra ut, enligt budget.

§ 7.

Kommittéerna
Agility –Planerar att genomföra 3 st träningstävlingar, 13/5, 20/5 och 27/5. Nybörjarkurs pågår.
Kommitteen får styrelsens tillåtelse att sälja gamla hinder som inte används och i stället köpa in
vad som anses behövas för motsvarande summa.
Utställning – Allt flyter på till lördagens utställning. Sommarutställningens anmälan är
upplagd.
Rallylydnad – Träning sker torsdagar och tisdagar. Torsdagar har ca 8-15 deltagare varit
närvarande. Kommitteen har nyss hållit ett planeringsmöte. Till hösten har kommitteen bjudit in
en extern kurshållare, Nina Steinbach. Alla platser med hund är bokade men det finns
fortfarande åhörarplatser kvar.
Träningstävlingar hålls i vår 1 ggr per månad.
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Lydnadl/bruks- Spårläger avklarat med 11 st nöjda ekipage. Kompendium kommer att skickas
ut till deltagarna. Lydnadstävling 5/5 flöt på bra. Det har varit dålig respons på
dirigeringsträningen.
Utbildning – Ingen närvarande.
§ 8.

Aktuella frågor
Extra styrelsemöte hölls den 23/4 pga. Kommunens uppsägning av Nyttjandeavtalet. Det
beslutades att informera medlemmarna om läget och be om tips på vart vi kan hålla till i
framtiden. Beslut togs också om att ha ett medlemsmöte under hösten med mer information
samt möjlighet till att ta ställning till de förslag som då kommit fram. Kommunen har ännu inte
något konkret att erbjuda utan tittar på olika alternativ. Det passar bra att diskutera denna fråga
med Christina Davidsson den 3/6.

§ 9.

Övriga frågor
Träning med skott lades lite senare på torsdagen för att ge plats åt rallylydnadsträning. Nu är
denna tidigarelagd men en halvtimme så framöver skjuts det kl. 19:00. Berth kommer att dra
igång träning i brukslydnad för intresserade.

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2019-06-03, kl. 18:30 i klubbstugan.
Övriga datum för årets styrelsemöten 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12.
§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot

Tina Ekander

Ordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare
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