Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
09/19

2019-08-05

Närvarande: Heléne Borgryd, Tina Ekander, Christian Fast, Susanne Gustavsson, Ellen
Knutsson, Åsa Kronborg, Berth Ljunggren, Anette Ringdahl och Eva Vinrot.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna till mötet.

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Heléne Borgryd till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.

Inkommande handlingar
a) Inkommande från SBK
Ingen
b) Inkommande från distriktet
Inget.
c) Inkommande från SKK
Inget.
d) Övrigt inkommande
Inget.

§ 6.

Ekonomi
Ellen Knutsson redovisade det ekonomiska läget. Just nu ligger klubben på plusresultat.

§ 7.

Kommittéerna
Utställning – Sommarutställningen avklarat. Allt fungerade bra och stämningen var på topp.
Rallylydnad – Agneta Alriksson Olofsson avlutar sitt engagemang i kommitteen. Träning
pågår på tisdagar och torsdagar. Möte för att planera höstens aktiviteter kommer att hållas.
Lydnad/bruks – Träning sker ofta på torsdagskvällar. 14/9 anordnas söktävling. Lydnads KM
planeras till 26/10, förutom de vanliga lydnadsklasserna kommer även en förskoleklass finnas –
lite enklare moment för de som inte tävlat i lydnad.
Agility –Har arrangerat träningstävlingar som varit populära. Det nya däcket är på väg. Två
personer kommer att utbildas till instruktörer framöver. Flyball-maskinen säljes, Åsa Kronborg
gör det. Kommitteen har funderat på om de som hjälper till att anordna tävlingar i Guldhunden
kunde kompenseras med att klubben betalar träningstider i Guldhunden. Det finns redan ett
system med bonus till de som hjälper till, med ett lotteri där vinst dras vid det aktuella
hjälptillfället samt vid årsmötet. Kommitteen får se till att detta tillämpas.
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Utbildning – Höstens kurser rullar på efterhand. Instruktörsmöte hålls den 19/8. Styrelsen
godkänner att Anette Ringdahl och Eva Vinrot deltar i kursen fördjupad raskunskap på klubbens
bekostnad. (900 kr per person plus reseersättning) Det finns möjlighet för fler klubbdeltagare att
delta. Gunilla Olsson får delta i utvecklingskursen spår på klubbens bekostnad (1250 kr plus
reseersättning). Ellen Knutsson berättade om vad som avhandlats på KUL mötet. Bl.a. att
distriktet gör om instruktörsutbildningarna.
§ 8.

Aktuella frågor
Möte kommer att ske med kommunen och Kristvallabrunns fotbollsförening onsdagen den 7/8.
Susanne Gustavsson, Tina Ekander och Bert Ljunggren representerar klubben.
Utifrån resultatet av det mötet planeras datum för nästa medlemsmöte. (preliminärt 17/9)

§ 9.

Övriga frågor
Inget.

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2019-09-02, kl. 18:30 i klubbstugan.
Övriga datum för årets styrelsemöten 7/10, 4/11, 2/12.
§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot

Heléne Borgryd
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Protokolljusterare
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