Protokoll styrelsemöte
Datum

2018-03-20

Plats

Klubbstugan

Närvarande

Erik Rosander, Patrik Jönsson, Karin Lindh, Elisabeth Trolle,
Christina Josefsson (från § 13a), Reine Lidén (från § 13d).

Anmält förhinder: Ewa Knutsson
Ej närvarande: Christine Edvinsson

§ 8. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 9. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med vissa tillägg beträffande övriga frågor.
§ 10. Val av två justeringsmän.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Karin och Patrik.
§ 11. Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks kort igenom och lades till handlingarna.
§ 12. Inkommen post och mail.
Ingenting har inkommit. Under mötet beslöts att Patrik ansvarar för mail som kommer till
klubben och vid behov vidarebefordrar till den som berörs.
§13. Övriga frågor
a) Tävlingar.
Beträffande spårtävlingen 14 april beslöts ta med i deltagarnas PM att, om vädret fortfarande
är dåligt, kan klubben komma att lämna återbud senast 11 april.
b) Sektorernas medlemmar.
Tävlingssektorn: Christina Josefsson.
Utbildningssektorn: Ewa Knutsson, Karin Lindh, Britt-Mari Ulvås Mårtenson, Romy Jonsson.
Agilitysektorn: Inte aktiv i dagsläget. Slås eventuellt ihop med utbildningssektorn.
Då framför allt tävlingssektorn behöver mera folk, tas denna punkt upp igen på nästa möte.
c) Framtida styrelsemöten.
Då styrelsen inte är fulltalig tas denna punkt upp igen på nästa möte.

d) Datum klubbmöten.
Klubbmötesdatum är redan bestämt till torsdag 17 maj kl. 18.00 och lördag 6 oktober kl.
14.00. Elisabeth hör med Sofie Söderström om hon kan komma 17 maj och prata om
hundmassage.
e) SBK:s 100-årsjubileum.
På SBK:s hemsida finns många förslag på aktiviteter att genomföra under jubileumsåret. Vi
tittar på detta till nästa möte och funderar om det är något som skulle passa oss.
§ 14. Kassörens rapport.
Karin gick igenom klubbens ekonomi.
§ 15. Tävlingssektorns rapport.
Förutom tävlingen i lägre och högre spår 14 april hålls spår elit DM 9 juni och spår apell 13
oktober.
§ 16. Utbildningssektorns rapport.
Valpkurser och vardagslydnad är fulltecknade. Dessutom kommer det att hållas kurser i
tävlingslydnad och nose work samt en spårhelg. Det är också planerat för agilityhelg med
Anette Andersson och lydnadshelg med Sofie Söderström.
§ 17. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte blir tisdag 17 april kl. 18.00. Elisabeth skickar ut kallelse.
§ 18. Mötets avslutande.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
_____________________________
Elisabeth Trolle Strzyzewski

Mötesordförande:
___________________________________
Erik Rosander

Justeringsmän:
_______________________
Karin Lindh

Patrik Jönsson

