Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL 9/20

2020-09-07
Närvarande: Susanne, Ellen, Berth, Christian, Madde, Åsa, Tina, Eva
§1. Mötets öppnande Ordförande Susanne förklarar mötet öppnat
§2. Protokolljusterare Åsa Kronborg utses till protokolljusterare
§3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns
§4. Godkännande av föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll lästes upp och
lades till handlingarna
§5. Inkomna handlingar
a) Inkommande från SBK
Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför års- och fullmäktigemöten 2021.
Nya normalstadgar börjar gälla from 2020-07-01. Syftet med den nya valordningen
är bl a öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta kandidater till
styrelsen samt att förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under
pågående års- och fullmäktigemöten.
b) Inkommande från distriktet
Domarkonferensen 2020-10-03 inställd
c) Inkommande från SKK
d) Övrigt inkommande
§6. Ekonomi 204 medlemmar. Balans och resultatrapport redovisas. Elen är dyr (Eon) Berth
får i uppdrag att kolla över ventilationen som ev suger ut värmen ur stugan.
§7. Kommittéerna
Agility kommittéen SAgik har fattat beslut att det är okej att hålla tävling igen max 40
deltagande personer, Lottning utefter startlistan samt återbetalning till de som ej kom med,
max 12 på banvandring, god handhygien och håll avstånd
Lydnad/ Bruks kommittéen Uppletandekursen går bra. Allt klart inför helgens tävling.
Rallylydnads kommittéen Önskemål om att ändra planen, dela med lydnaden längs med
långsidan-agiliyplan. Vagn att köra skyltar i önskas köpa in.
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Beslut: Skottkärran kan användas så länge att transportera skyltar i samt att vi ändrar på

Lydnad/ Bruks

fördelningen av planen, se bild.

Agility
Rallylydnad

Utbildnings kommittéen Alla kurser är fulla
(Utställnings kommittéen) vilande
§8. Aktuell fråga
Covid-19 Hur påverkas verksamheten?


Agilityn kommer inte ha någon tävling i år trots att nu möjligheten finns

§9. Övriga frågor


KM?
Styrelsen beslutar att vi inte håller något KM i någon gren i år pga Covid-19,
beslutar att vi har ett gemensamt KM på klubben för alla grenar den 2021-05-22
med gemensam lunch som ingår i startavgiften.



Handikappvänlig promenadstig? Vi undersöker om vi kan vi bereda marken i
skogsdungen längs med långsidan för att öka tillgängligheten.



Kartor med promenadstigar finns uppsatta på anslagstavlan vid ingången.

§9. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2020-10-05 kl.18.30 i klubbstugan.
Övriga datum för årets styrelsemöte 2/11, 7/12
§10. Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet

Susanne Gustavsson

Madelaine Håkansson

Åsa Kronborg

Ordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare
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