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§ 69. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 70. Föregående protokoll.
Föregående protokoll lästes upp och godkändes med följande justeringsanmärkning: KM i
bruks 17 augusti blev inställt. Därefter las protokollet till handlingarna.
§ 71. Tävling.
SBK håller på att införa ett nytt anmälningssystem för tävlingar. Vi avvaktar till efter jul med
detta.
En gemensam middag för funktionärerna, som hjälpte till på NoM, kommer att planeras till
våren.
Nästa års tävlingar är inlagda på hemsidan.
Det är svårt att få funktionärer att hjälpa till på tävlingar. Malin kan tänka sig att utbilda sig
till tävlingssekreterare. Hon undersäker och återkommer.
§ 72. Utbildning.
En kort rapport från utbildningsmötet föredrogs.
Styrelsen diskuterade ersättning till kursledarna och en enig styrelse beslöt att följande ska
gälla även fortsättningsvis:
Kursledarna kan utfå ersättning i enlighet med villkoren i tidigare beslut. Avtalsinstruktör och
instruktör med eget bolag kan komma att anlitas.
Klubben har svårt att få tag på ledare till vårens kurser.
§ 73. Ekonomi.
Karin redogjorde för klubbens ekonomi, som är god.
§ 74. Funktionärsfesten, uppföljning.
Funktionärsfesten på Ströget var trevlig. Cirka 10 personer var där, då några tvingats lämna
återbud.
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Styrelsen diskuterade framtida funktionärsfester. Ska vi göra som vi gör nu eller kanske ha
olika fester för olika sektorer? Beslöts att fundera på detta till nästa möte.
§ 75. Förberedelser inför årsmötet.
Beslöts att förlägga årsmötet till lördag 29 februari kl. 18.00 med förtäring för medlemmar
och respektive kl. 19.00.
Brittmari och Karin gör inbjudan som skickas ut per post mellan jul och nyår. Elisabeth
skickar ut kallelsen.
Beslöts att nästa års medlemsmöten blir onsdag 27 maj kl 18.00 (då vi inbjuder hundförare
från polisen) och lördag 17 oktober kl. 14.00.
Preliminär verksamhetsberättelse samt rapporter från sektorerna bör vara klara till nästa
styrelsemöte.
§ 76. Möte med valberedningen.
Kontakt med valberedningen – Britt-Marie E och Magdalena – tas efter nyår. I tur att avgå
från styrelsen är Reine, Karin och Brittmari.
§ 77. Övriga frågor.
En luftvärmepump behöver införskaffas. Brittmari ansöker hos kommunen om s k litet
investeringsbidrag.
Hundpromenaderna gör uppehåll till efter nyår.
Brittmari påminde om att det är dags att rapportera in årets verksamhet till Studiefrämjandet.
Ett förslag förelåg från en medlem om att klubben kunde tillhandahålla bajspåsar i anslutning
till klubbstugan. Beslöts att göra ett försök med detta.
§ 78. Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte blir tisdag 21 januari kl. 18.30.
§ 79. Mötets avslutande.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat samt önskade de
närvarande en god jul och ett gott nytt år.
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