Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
11/18

2018-10-01

Närvarande: Christian Fast, 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 Christian Fast 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.

§ 6.

Rapporter och skrivelser
a)

Info från SBK - Inget.

b)

Info från distriktet – Inbjudan till distriktsmöte. Ingen från Nybro anmälde intresse
för att delta. Styrelsen enades om att föreslå att mötet anordnas via webben så att
resor kan undvikas då det är långt och på en vardagskväll. Dessutom föreslås att ett
tema för mötet bestäms i förväg.

c)

Info från SKK - Inget

d)

Övrigt inkommande – Två studenter från Köpenhamns Universitet har mailat om
att de vill samla in hundbajs, ordföranden svarar dem. Inbjudan till olika
föreläsningar har inkommit, dessa sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan. Ny bok
som heter Mot startklass har givits ut. Styrelsen beslutade att köpa in 10 st för att
användas som kurslitteratur.

Ekonomi
Klubben ligger på plusresultat.

§ 7.

Kommittéer
Agility:
Kurs för nybörjare lades ut men ställdes in, nya datum bestäms och den läggs ut igen.
Kommittémöte planeras den 4/10 och efter det ska ett möte där samtliga aktiva inom agilityn i
klubben planeras. Styrelsen bifaller att kommitteen får ordna med förtäring till mötet med
samtliga aktiva. Eventuellt anordnas en tävling till sommaren. Eventuellt behöver en ny balans
köpas in.
Lydnad/Bruks:
Söktävling avklarad, med nöjda deltagare. En uppletande/aktiveringskurs pågår. Planering för
vårens bruksläger pågår, instruktörer är tillfrågade, lokaler är preliminärbokade. Datum blir
förmodligen 26-28 april.
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Utbildning:
Instruktörsmöte planers till den 21/11, samtliga instruktörer, hjälpinstruktörer och de som
funderar på att bli instruktörer bjuds in. Mat anordnas.
Utställning:
Ingen från kommitteen deltog men enligt muntliga uppgifter hade utställningen flutit på bra.
§ 8.

Aktuella frågor
a)

Medlemsmöte

Datum för medlemsmöte blir 27/11 såvida det passar med tilltänkt föreläsare. Ellen Knutsson
och Susanne Gustavsson tillfrågar olika föreläsare.
b)

Köp av campingstuga

Styrelsen godkände ett köp av en campingstuga av kommunen för 500 kr, frakt och
markarbeten tillkommer. Stugan ska användas som förråd.
§ 9.

Övriga frågor
a)

Städdag
Bestämdes till den 17/11. Vi börjar kl. 10:00 och de som kommer och hjälper till
bjuds på tacos till lunch kl. 12:00.

b)

Soptunnan
Vi glömmer bort att ställa ut soptunnan så att tömningarna missas. Styrelsen enades
om att soptunnan får stå nere vid vägen hela tiden på prov.

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 2018-11-05, kl. 18:30, klubbstugan.
§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot

Christian Fast

Ordförande

Sekreterare

Protokolljusterare
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