Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
13/18

2018-12-03

Närvarande: Heléne Borgryd, Christian Fast, Susanne Gustavsson, Ann-Charlott Karlsson,
Ellen Knutsson, Berth Ljunggren och Eva Vinrot.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna.

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Berth Ljunggren 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 – Inget

c)

Info från SKK - Inget

d)

Övrigt inkommande – Pudelklubben vill hyra stugan i januari. Ellen Knutsson
organiserar det hela med det vanliga avtalet.

Ekonomi
Ellen Knutsson presenterade ekonomin. Alla kommittéer ska skicka sin budget till henne innan
jul.

§ 7.

Kommittéer
Agility:
Tävlingen i Guldhunden i december har lockat till ca 100 starter.
Utställning:
Budgeten för 2019 är klar.
Lydnad/Bruks:
Nästa aktivitet är en lydnadstävling i mars.
Utbildning:
Instruktörsmöte har hållits. Flera kurser kommer att erbjudas under våren förutom de tre som
redan ligger ute. Eventuellt kommer klubben att arrangera någon form av instruktörsledd träning
till medlemmar i vår.

§ 8.

Aktuella frågor
a)

Årsmöte
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Datum beslutades till den 20/2–2019 kl. 18:30. Susanne Gustavsson ordnar
mötesordförande, Ann-Charlott Karlsson ordnar fika, Kristian Fast ordnar blommor.
Styrelsen tar fram verksamhetsplan på budgetmötet.
b)

Förtjänsttecken
Det är lite svårt att hålla kolla på antal år personer hjälpt till men Ellen Knutsson gör
en kontroll på om någon är aktuell.

c)

Årets hund
Tävlingsresultat för att delat i årets hund skickas till respektive kommittee. Heléne
Borgryd lägger ut information på klubbens FB och försöker ordna fram priser.

d)

Campingstugan – transport
Stugan kommer v. 49. Kommunen anlitas för transporten.

§ 9.

Övriga frågor
Berth Ljunggren har satt upp en spegel inne i klubbstugan.

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte, inklusive budgetmöte, sker 2019-01-15, kl. 18:30, klubbstugan.
§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot

Berth Ljunggren

Ordförande

Sekreterare

Protokolljusterare
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