Nybro Brukshundklubb
Mötesprotokoll

PROTOKOLL
11/19

2019-10-07

Närvarande: Heléne Borgryd, Tina Ekander, Susanne Gustavsson, Ellen Knutsson, Åsa
Kronborg, Berth Ljunggren, Anette Ringdahl och Eva Vinrot. Madde Håkansson under punkt 2.
Besök av valberedningen.
§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna till mötet.

§ 2.

Besök av valberedningen
Madde Håkansson, sammankallande i valberedningen, kom för att stämma av vilka poster som
det är nyval på och vilka som har ett år kvar. Mötet enades om att årsmötet hålls den 15/2–20 kl.
10:00 i Kristvallabrunn såvida allt går som planerat med flytten.

§ 3.

Protokolljusterare
Mötet valde Ellen Knutsson till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§ 4.

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 5.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§ 6.

Inkommande handlingar
a) Inkommande från SBK
Information har kommit om förändringar i betalningssystem vid tävling.
b) Inkommande från distriktet
Inget.
c) Inkommande från SKK
Inget.
d) Övrigt inkommande
Inget.

§ 7.

Ekonomi
Kontantkassan är för närvarande rätt stor så Ellen Knutsson sätter in alla stora sedlar på kontot.
Ellen informerade även om sitt deltagande i möte om föreningsteknik och sammanfattade vad
det innehållit.

§ 8.

Kommittéerna
Agility – KM hålls 16/11.
Lydnad/bruks –Tävlingen den 14/9 avklarat, allt flöt på bra.
Utställning – Utställning 28/9 gick bra. Det var några fler avbokningar än normalt p.g.a.
magsjukan i Norge. Domare och deltagare har hört av sig och tackat för en bra utställning.
Rallylydnad – Möte inplanerat 10/10 då ska höstens träningar och KM avhandlas.
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Utbildning – Distriktet bjuder in till en instruktörsutbildning i brukslydnad och en deltagare
från varje klubb får gå utan att betala avgift.
§ 9.

Aktuella frågor
a) När vi flyttar slutar vi med att skriva ut papperskopior på styrelsens protokoll för att
hänga upp i stugan. Protokollen finns tillgängliga på klubbens hemsida. Den som inte
har tillgång till internet kan får hjälp att se protokoll av styrelsen.
b) Flytten
Värderingen av vår och Kristvallabrunns fotbollsförenings stugor är klar och de båda
var lika mycket värda så arbetet med flytten fortsätter. Nybro Energi har varit och tittat i
Kristvallabrunn för att sätta upp belysningen. 15/10 är det möte med Kristvallabrunns
fotbollsförening och Kommunen, Susanne Gustavsson företräder Nybro
Brukshundklubb. Avsikten med mötet är att skriva under avtal om stugor och arrende.
Nybro Brukshundklubb säljer då sin stuga till kommunen och köper samtidigt
Kristvallabrunn fotbollsförenings stuga enligt värderingarna 2019-09-24, VBnr. 19311
och VBnr. 19312. Kontrollerar samtidigt datum för öppet hus där ute, då våra
medlemmar kan komma och titta på anläggningen.
Vi enades om att avsätta tre datum för fixardagar på klubben som förberedelse för
flytten. Varje deltagare i styrelsen kommer minst en gång och tar med sig två andra
klubbmedlemmar så att vi blir några stycken. De datum vi enades om var: 27/10, 10/11
och 30/11. Tiden vid samtliga tillfällen är 09:00-12:00. Första gången är det utearbete.

§ 10. Övriga frågor
Anette Ringdahl hade funderingar på hur vi kan utveckla Facebook-sidan för klubben.
§ 11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2019-11-04, kl. 18:30 i klubbstugan.
Övriga datum för årets styrelsemöte 2/12.
§ 12. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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