Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
12/18

2018-11-05

Närvarande: Heléne Borgryd, Tina Ekander, Susanne Gustavsson, Ellen Knutsson, Åsa
Kronborg, Berth Ljunggren och Eva Vinrot. Från valberedningen Madeleine Håkansson och
Anette Ringdahl
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna.

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Tina Ekander 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.

Valberedningen
Avstämning inför årsmötet med vilka poster som har omval/nyval.

§ 6.

§ 7.

Rapporter och skrivelser
a)

Info från SBK - Inget.

b)

Info från distriktet – Inbjudan till inspirationsdag. Styrelsen beslutade att bekosta 4
deltagare från klubben.

c)

Info från SKK - Inget

d)

Övrigt inkommande – Band att ha i bilen och sätta ut vid viltolycka har inkommit.
Finns på klubben om någon behöver.

Ekonomi
Det ser ut som om ekonomin kommer att sluta med nollresultat, varken vinst eller förlust.

§ 8.

Kommittéer
Agility:
KM planeras till den 31/12 på Guldhunden. Eventuellt kommer en tvådagarstävling att anordnas
i mitten av juni.
Lydnad/Bruks:
Uppletande/aktiveringskurs avslutad. Eventuellt kommer spårtävling att hållas nästa år,
spårmarker håller på att undersökas.
Utbildning:
Inbjudan är ute till instruktörsmötet den 21/11.
Utställning:
Planering inför 2019 pågår. Tre utställningar kommer att arrangeras som i år.
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§ 9.

Aktuella frågor
a)

Medlemsmöte

Datum för medlemsmöte blir 27/11 och Monica Hillman kommer och pratar om Hunden i
vardan.
§ 10. Övriga frågor
Bygglov till campingstugan är ordnat. Berth har fått en gammal super 8 film på posten som
kommer från Margit Gustavsson. Det står Nybro Brukshundklubb på fodralet. Styrelsen
beslutade att Berth kontrollerar hur mycket det kostar att överföra filmen till dvd och att AU får
tar beslut om kostnaden.
§ 11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 2018-12-03, kl. 18:30, klubbstugan.
§ 12. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot

Tina Ekander

Ordförande

Sekreterare

Protokolljusterare
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