Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
09/18

2018-08-06

Närvarande: Heléne Borgryd, Christian Fast, Susanne Gustavsson, Ann-Charlotte Karlsson,
Åsa Kronborg, Berth Ljunggren och Eva Vinrot.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna.

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Heléne Borgryd till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4.

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

§ 5.

Rapporter och skrivelser
a)

Info från SBK - Inget.

b)

Info från distriktet - Inget.

c)

Info från SKK - Inget

d)

Övrigt inkommande
Öland Brukshundklubb har skickat ut en förfrågan om samarbete mellan klubbarna i
närområdet. Ann-Charlotte Karlsson kontaktar dem och anmäler sitt intresse att
representera Nybro i diskussionerna.

§ 6.

Ekonomi
Inget.

§ 7.

Kommittéer
Utställning:
Sommarutställningen flöt på bra med bra respons från deltagare. Alla uträkningar är inte klara
men det ser ut att bli ett bra överskott i ekonomin.
Planering för höstutställningen pågår.
Agility:
KM anordnas kanske senare i höst. Eventuellt kommer det att anordnas en nybörjarkurs i agility.
Lydnad/Bruks:
Kvällstävling genomförd. Eventuellt kommer en kurs i uppletande att anordnas.
Utbildning:
Kurser ute nu som det finns plats kvar på är Rallylydnad fortsättning 1 plats, Tävlingslydnad 1
plats.
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§ 8.

Aktuella frågor
a)

Trivselkvällar

Vi anordnar först en kväll med Öppet hus, där allmänheten är välkomna att titta och prova på
olika hundsporter. Sedan anordnas sex tillfällen med trivselkvällar där medlemmar är välkomna
utan kostnad. Schemat som bestämdes var:

27/8 – Öppet hus – lydnad (Susanne Gustavsson), agility (Christian Fast, Åsa
Kronborg), rallylydnad (Gunilla), nosework (Ann-Charlotte Karlsson) (alla personer är
inte tillfrågade än så reservation för ändringar)
3/9 Lydnad – Berth Ljunggren
10/9 Agility – Åsa Kronborg
17/9 Rallylydnad – Eva Vinrot
24/9 Ringträning – Helene Borgryd
1/10 Nosework – Anette Ringdahl och Anna Strandman
8/10 Agility – Christian Fast.
b)

Utbildningsansvarig

Vi har inte hittat någon ersättare till Agneta Alderin än. Alla i styrelsen får uppdraget att
tillfråga minst en person innan nästa styrelsemöte.
c)

Policy facebookgrupper

Vi saknar policy för facebookgrupper som klubben ”äger”. Helene Borgryd tar fram förslag.
Kortfattat vill vi ha öppna grupper med innehåll som berör klubben. Externa annonser om
konkurrerande verksamhet får ej förekomma.
§ 9.

Övriga frågor
GDPR – reglerna kring detta omarbetas lite.
Ann-Charlotte Karlsson frågar runt bland medlemmar hur intresset är för ett klubbläger nästa
sommar.

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 2018-09-03, kl. 19:00 OBS tiden, klubbstugan.
§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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Eva Vinrot
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