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2021-02-01
Närvarande: I klubblokalen: Susanne Gustavsson, Ellen Knutsson, Madde Håkansson, Christian Fast,
Heléne Borgryd, Berth Ljunggren, Digitalt: Eva Vinrot, Tina Ekander, Frånvarande: Åsa Kronborg
§1. Mötets öppnande Ordförande Susanne förklarar mötet öppnat
§2. Protokolljusterare Heléne Borgryd
§3. Godkännande av dagordning Ja
§4. Godkännande av föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades
till handlingarna
§5. Inkomna handlingar
a) Inkommande från SBK - inget
b) Inkommande från distriktet
Pga Covid-19 flyttas inbetalningsmånad till Distriktet upp, från januari månad till augusti
månad 2021
c) Inkommande från SKK- inget
d) Övrigt inkommande- inget
§6. Ekonomi Bokslut för 2020 är klart. Klubben gick plus trots ett annorlunda år +86892kr. Uteblivna
tävlingsintäkter då agilitytävlingen fick ställas in pga Covid-19. Stuga/ plan medförde lite mer
kostnader första året då vi fixat mycket på och i klubbstugan.
§7. Kommittéerna
Agility kommittéen Just nu är hindren inplockade pga snö. Se hemsidan då träningen kommer
igång igen
Lydnad/ Bruks kommittéen Se hemsidan då träningen kommer igång igen
Rallylydnads kommittéen Se hemsidan då träningen kommer igång igen
Utbildnings kommittéen Har haft instruktörsmöte, kurserna kommer ut på hemsidan så
snart startdatum är bestämt
§8. Aktuell fråga


Beslut om ny form av sponsoravtal
- grundavgift 600kr/ år
- sponsorn får sin logga på hemsidan/ sponsorsida
- sponsorn får en skylt med logga på stängslet (sponsorn ansvarig för skylt, vi sätter
upp den)
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- halva priset för klubbmedlems företag
- halva priset för företag som erbjuder 10% eller mer i rabatt till klubbens
medlemmar
- pengarna används till inköp av priser på klubbens tävlingar
- foderföretag logga och skylt gratis mot prissponsring när vi har tävlingar
(sponsorn ansvarig för skylt, vi sätter upp den)
Heléne Borgryd är klubbens kontaktperson för sponsring borgrydhelene@gmail.com
Heléne fattar beslut om skyltens storlek i samråd med sponsorn.


Förbudsskyltar 4 st skyltar inköpta och uppsatta på grindar, bra pris 750kr ex moms
Rastning förbjuden!



Anslagstavla Beslut: Berth får ansvar för att beställa öppningsbara fotoramar



Guldlydnad Eva informerar att just nu avvaktar man, då beslut ska tas om Guldagility
går att genomföra 2021, isåfall skjuts all planering upp ett år och Guldlydnad blir
isåfall 2023



Hedersmedlemmar? Eventuella beslut och kriterier ska tas fram nästa styrelsemöte



Tjänsteförtecken skickas hem till berörda personer, Ellen ansvarig

§9. Övriga frågor


Kommittéerna mailar in verksamhetsberättelse för 2020 till Susanne
gunnarsmo@hotmail.com senast den 19/3-21



Eva uppdaterar på hemsidan, uppmanar instruktörer och hjälpinstruktörer att lägga in foto



Beslut Eva ansvarig för nycklar och kodlås

§9. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 22/3 kl.18.30 i klubbstugan.
Övriga datum för årets styrelsemöte beslutas nästa möte
§10. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Susanne Gustavsson

Madelaine Håkansson

Heléne Borgryd

Ordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare
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