Protokoll
Styrelsemöte 2017-03-02
Klubbstugan kl 18.00 - 20.30
Närvarande: Rita Ohlson, Laila Gudmunds, Carina Halvarsson, Emma Landegren, Malin
Johansson, Matilda Nygren
Frånvarande: Henrik Gryth, Elin Eriksson

§ 12

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 13

Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Laila Gudmunds

§ 14

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 15

Föregående protokoll
Lästes igenom och lades till handlingarna

§ 16

Skrivelser
a) Inkomna skrivelser
- Inbjudan till Distriktskonferens/Årsmöte 19/3 - tyvärr ingen som har
möjlighet att närvara
- Kurs – tävlingssekreterare och skrivare i Rallylydnad - Katrin Thors Blg, se
mail 170203 - inget av intresse i dagsläget
- Förfrågningar om kurs på mail, valpkurs - besvarade att kursutbudet
kommer ut på hemsidan
- Inbjudan till utb för ordförande,sekr, kassör – SKK klubbar 13 Maj - vi
genomför en egen utbildning
Utgående skrivelser
b) Lokalklubb verksamhet år 2016, Malin besvarat via mail 26/2. Skulle varit
besvarat tidigare

§ 17

Vårens aktiviteter
- Kick off - Beslutat datum 13 Maj. En träningsdag med olika grenar, en ansvarig
per gren. Matilda fixar en inbjudan som vi sprider genom hemsida, sätter upp på
affärer, fb och till andra klubbar. Detaljerna sätter vi lite senare men Rally-lydnad,
Lydnad, Agility, Spår och Uppletande är förslaget
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§ 18

Träningsvärdar - Öppen träning torsdagar som tidigare. Vi hjälps åt att fylla
listan med träningsvärdar och påtalar att alla kan vara värd. Malin sätter
samman en lista på hemsidan med start i Maj.
- Kursero Spårkurs för nybörjare - Instruktör Emma Landegren med uppstart i
Maj. Malin gör en inbjudan
o Valpkurs - vi sänder frågan till Ronja Levin om hon vill vara instruktör
eftersom hon förra året visade intresse för det.
o Rally lydnad - Förslagsvis en helg eller en heldag om inget stort
intresse kommer in från medlemmarna om kurs
o Grundlydnad - Malin kollar intresse med gruppen som är igång om
de vill ha några gånger till, annars startar vi upp en ny grupp och kör
ev fortsättningsgrupp till våren.
- Medlemsmöte - Beslutat datum 18 Maj.
- Dansbandsveckan- vi bildar en kommité med Laila, Matilda och Malin som
hjälps åt med planeringen. En ansvarig / dag som förra året är önskvärt. Malin
lägger upp ett schema på hemsidan
Tävlingar 2017
Malin lämnar förslag på tävling 6/7 och har domare Lars-Göran Gustafsson,
tävlingssekreterare Anna Norström och tävlingsledare Nina Christoffersson klara.
Styrelsen godkänner förslaget och ger Malin uppdraget att kontakta Distriktet
med ansökning mm.

§ 19

Bokföring
Jenny vill pausa från bokföringen. Laila och Jenny tar ett sista avstämningsmöte
inom kort. Malin kollar bokföringsprogram

§ 20

Styrelseutbildning
Nina Christoffersson utbildar – vi har fått flera olika datum som förslag och
beslutade 23/4. Malin kontaktar Nina.

§ 21

Rapporter
a) Ekonomiska rapporter
Avstämningsmöte skall ske gällande 2016
b) Sektorna - vi har i dagsläget inte alla sektorer

RUS - RasUtvecklingsSektorn - Henrik & Emma - Uppdatera MH figuranterna
som klubben har, planera datum för MH förslagsvis en gång på våren och en
gång på hösten.
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c) Övriga rapporter
§ 22

Ansvarsområden
Stugan/kafeterian - Linda Enström & Carina Halvarsson ansvarar för inköp
inomhusmiljö
Planerna/gräsklippning - Henrik Gryth
Utomhusmiljö - vakant
Soptunna - Laila Gudmunds
Vi tar upp mer om ansvarsområden nästa möte

§ 23

Övriga frågor
- Rapporten om organisationsutredningen - Skall vara besvarad 31/3, kolla
med Distriktet vad som gäller då det var mycket material att läsa igenom
- VHU - samarbete med VHU, förslag på gemensam träff. Elin är suppleant i
båda styrelserna och blir en naturlig länk mellan klubbarna.
- Städdag - Beslutar datum nästa möte

§ 24

Mötets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte

2017-03-29, Tid 18.00 – 20.00

……………………………………………
Sekreterare Malin Johansson
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Justerare Laila Gudmunds
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