Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
10/18

2018-09-03

Närvarande: Heléne Borgryd, Tina Ekander, Susanne Gustavsson, Ann-Charlott Karlsson,
Ellen Knutsson, Åsa Kronborg, Berth Ljunggren och Eva Vinrot.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna.

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Ellen Knutsson till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg: 8. c) Policy för facebookgrupper, 8. d)
Hantering av personuppgifter - GDPR.

§ 4.

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

§ 5.

§ 6.

Rapporter och skrivelser
a)

Info från SBK - Inget.

b)

Info från distriktet – Inbjudan till Grundmodul och fördjupad Raskunskap. Eva och
Tina kollar om de kan datumen för att medverka i Fördjupad raskunskap.

c)

Info från SKK - Inget

d)

Övrigt inkommande - Inget.

Ekonomi
Ellen Knutsson presenterade klubbens ekonomi. Klubben ligger på plus men lite mindre än förra
året pga. färre kurser har hållits. Styrelsen beslutade att Ellen Knutsson, Tina Ekander och Berth
Ljunggren får ta ut sina intjänade poäng.

§ 7.

Kommittéer
Utställning:
Planering för höstutställningen pågår. Något färre hundar anmälda än budgeterat.
Agility:
Kurs för nybörjare planeras. Inofficiell tävling planeras i Guldhunden i december.
Lydnad/Bruks:
Söktävling sker 16/9, planering pågår. En uppletande/aktiveringskurs planeras. Möjligheten att
anordna ett bruksläger för medlemmar 2019 håller på att undersökas.
Utbildning:
Ingen ersättare till Agneta Alderin har hittats. Ellen Knutsson tar de uppgifterna tillsvidare.
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§ 8.

Aktuella frågor
a)

Betalning av SM-avgift

Styrelsen (Ellen Knutsson deltog inte i beslutet) beslutade att ersätta Ellen Knutsson med
anmälningsavgiften i SM för räddningshundar som var 600 kr. Framöver kommer alla som
tävlar för klubben i officiellt SM få anmälningsavgiften ersatt av klubben.
b)

Medlemsmöte

Alla i styrelsen ombads att fundera på vad höstens medlemsmöte ska innehålla för aktivitet.
c)

Policy facebookgrupper

Styrelsen godkände Heléne Borgryds förslag till policyer för klubbens facebookgrupper, med
tillägget ”som medlem” i andra meningen.
d)

Hantering av personuppgifter

Styrelsen godkände Eva Vinrots förslag till Hantering av personuppgifter.
§ 9.

Övriga frågor
Styrelsen beslutade att ändra faktureringsadress för klubben till Ellen Knutssons nya adress på
Morgonstigen.

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 2018-10-01, kl. 18:30, klubbstugan.
§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot

Ellen Knutsson

Ordförande

Sekreterare

Protokolljusterare
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