Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll
Medlemsmöte
2018-05-03

Närvarande: Närvaroliggare är klubbens gästbok. Totalt 23 st inkl. föreläsare
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna

§ 2.

Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Mötet valde Carina Cansund och Anna Sverkén till att justera dagens protokoll och agera
rösträknare. Åsa Kronblom valdes till sekreterare.

§ 3.

Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet ansåg att det blivit stadgeenligt utlyst.

§ 4.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med senareläggande av ekonomi då Eva Vinrot blivit försenad.

§ 5.

Ekonomisk rapport
Senarelades.

§ 6.

Ordförandes punkt
Alla i styrelsen presenterade sig och berättade lite om sig själva och varför de är med i styrelsen.

§ 7.

Röstning om eventuell renovering av plan
Ordförande berättade lite om varför det behövs en renovering av plan/planer.
Hon berättade också om olika offerter som kommit in på olika alternativ, gällande både nedre
och övre plan.
Mötet kom överens om att det krävs en projektgrupp på minst tre personer som frivilligt åtar sig
att arbeta med renovering av plan (kontaktperson mot entreprenör, vara på plats och släppa in,
organisera gräsvattning, rapportera till styrelsen osv) för att det ska vara lönt att sätta igång.
Eftersom det i dagsläget inte finns någon projektgrupp enades mötet om att inte rösta för något
alternativ. Skulle frivilliga vilja arbeta med detta är det bara att höra av sig till styrelsen.
Mötet enades om att agilityn kan använda större del av den övre planen. Det finns inga
avgränsningar längre. Det är viktigt med kommunikation så att hinder flyttas undan inför
tävlingar, utställningar och prov. Vi får hjälpas åt.

§ 8.

Föreläsning av Ankie Laúrsen
Ankie Laúrsen höll en uppskattad föreläsning.

§ 9.

Övrigt
Inget övrigt kom upp
Ekonomi
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Eva Vinrot presenterade kort klubbens resultat fram till 20 april i år.
§ 10. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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