Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
08/19

2019-06-03

Närvarande: Heléne Borgryd, Tina Ekander, Christian Fast, Susanne Gustavsson, Ellen
Knutsson, Åsa Kronborg, Berth Ljunggren, Anette Ringdahl och Eva Vinrot.
Som inledning på mötet var Christina Davidsson och Emma Tillback närvarande för att
informera styrelsen om kommunens planer på att omvandla klubbens område till industrimark.
De informerade om att de kommer att hjälpa oss att hitta en ny lokalisering för klubben. De
hade ett konkret förslag som delar av/hela styrelsen kommer att åka och titta på i mitten av juni.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna till mötet.

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Anette Ringdahl 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
Information om att en hund som varit avstängt numera får tävla igen.
d) Övrigt inkommande
Kommunen har bett klubben skicka info angående Svartbäcksmåladagen i september.
Christian Fast skickar materialet.

§ 6.

Ekonomi
Ellen Knutsson redovisade det ekonomiska läget. Just nu ligger klubben på plusresultat.
Styrelsen godkände ett köp av en frys för ca 2500 kr.

§ 7.

Kommittéerna
Agility –Har arrangerat träningstävlingar som varit populära. Gamla hinder är sålda och
styrelsens godkände att en ny gunga köps in. En balans vill också köpas in men styrelsen anser
att det köpet kan vänta tills vi vet lite mer om flytten av klubben.
Utställning – Anmälan till sommarutställningen är öppen. Hittills är ca 40 anmälda.
Lydnad/bruks – Träningskvällar för brukslydnaden pågår.
Utbildning – Vårens kurser håller på att avslutas. Höstens kurser läggs upp efterhand.
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Rallylydnad – Träningstävlingar har hållits med många och nöjda deltagare. Träning
torsdagskvällar och tisdagsförmiddagar pågår.
§ 8.

Aktuella frågor
Den 18/6 kl. 18:30 åker styrelsen tillsammans för att titta på en anläggning som skulle kunna
vara aktuell för klubben.

§ 9.

Övriga frågor
Inget

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2019-08-05, kl. 18:30 i klubbstugan.
Övriga datum för årets styrelsemöten 2/9, 7/10, 4/11, 2/12.
§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot
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