Nybro Brukshundklubb
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PROTOKOLL 8/20

2020-08-03
Närvarande: Susanne Gustavssson, Berth Ljunggren, Tina Ekander, Eva Vinrot, Christian Fast,
Heléne Borgryd, Åsa Kronborg och Madde Håkansson. Frånvarande Ellen Knutsson

§1. Mötets öppnande Ordförande Susanne förklarar mötet öppnat
§2. Protokolljusterare Heléne Borgryd utses till protokolljusterare
§3. Godkännande av dagordning Vi börjar med Övriga frågor
§4. Godkännande av föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll lästes upp,
godkändes och lades till handlingarna
§5. Inkomna handlingar
a) Inkommande från SBK
b) Inkommande från distriktet
Alla tävlingar inför år 2021 ska vara ansökta innan den 15/9-20
c) Inkommande från SKK
d) Övrigt inkommande
Domar/ Tävlingsledarkonferens 3/10-20 i Värnamo, Susanne Gustavsson och
Johanna Gustavsson åker.
§6. Ekonomi Beslut att köpa in nya flaggor till flaggstängerna
§7. Kommittéerna
Agility kommittéen Vi har under sommaren fixat parkering, hindersidor och tränat
tillsammans. Höstens träningskvällar blir torsdagar. Tävlingen 28-29/8 inställd pga Covid19 enligt beslut från Sagik får inga officiella tävlingar hållas, gäller tills vidare.
Lydnad/ Bruks kommittéen Söktävling den 12/9-20
Rallylydnads kommittéen
Utbildnings kommittéen Styrelsen beslutar om att skicka Karin Davidsson på
instruktörsutbildning
(Utställnings kommittéen) vilande
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§8. Aktuell fråga



Styrelsen beslutar att Carina Carnsund vill låna hopfällbara bord och stolar
den 22/8 och 5/9, som tack för lång och trogen tjänst inom Utställningen
Hur påverkas vår verksamhet av Covid-19?

§9. Övriga frågor









Ida Qvarnström tävlingsgeneral informerar om Guldagility 2021 vid mötets
början. Guldagility som äger rum på Fredriksskans i Kalmar den 11-18/7-21. Nybro
Brukshundklubb och flera närliggande klubbar är med och ställer upp med
funktionärer. Klubben får betalt i antal funktionärer man ställer upp med under
tävlingdagarna den 14,15, 17 och 18/7.
Det kommer arrangeras kurser och föreläsningar inom agility och ev annan
hundsport.
Sagik Växjö står som huvudarrangör. Destination Kalmar vill satsa på att bli en
hundstad och är initiativtagare är samarbetspartners till hela evenemanget. De vill
även satsa på andra hundevenemang i Kalmar 2022 och är man intresserad av att
arrangera något så hör av er till Ida.
Vill man vara med som sponsor hör av er till styrelsen så förmedlar vi kontakt till Ida
Qvarnström.
Ytterdörrarna på klubben renoveras av en lokal snickare/ målare vid namn Tage
Madde märker ut en kort och en lång promenadslinga, kontaktar markägaren först
23/8 är klubben utlånad till Kaninhoppning 12.30-17.30
Gräsklippning. Agilityn klipper själva vid ombyggnad på sitt område. Se klippschema
på anslagstavlan.
Styrelsen kollar upp om robotgräsklippare kan vara ett alternativ inför 2021

§9. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2020-09-07 i klubbstugan kl.18.30
Övriga datum för årets styrelsemöte 5/10, 2/11, 7/12
§10. Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet

Ordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Susanne Gustavsson

Madelaine Håkansson

Heléne Borgryd
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