Protokoll
Fört vid styrelsemöte
Malung-Sälens Brukshundklubb 2017-03-29
Plats: Klubbstugan

Närvarande:
Eriksson,

Malin Johansson, Carina Halvarsson Laila Gudmunds, Matilda Nygren, Elin
Rita Ohlson

Frånvarande: Emma Landegren, Henrik Gryth

§25

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat

§ 26

Val av justerare
Laila Gudmunds valdes att justera

§27

Fastställande av dagordning
Godkändes

§ 28

Föregående protokoll
Lästes igenom och Godkändes

§ 29

Skrivelser
a ) Inkomna skrivelser
-Centrala Avel och Hälsa - MH 2017 . Henrik o Emma redan meddelade
-Inbjudan till Tävlingsledarkonferens bruks - 1 April. Laila och L-G informerade.
-Brukshundklubben 100 år 2018 - inbjudan till kongressen till ordförande sker i
september
-Förfrågningar om valp/unghundskurs
- Handlingar inför Svenska Brukshundklubbens kongress 2017 - finns på
hemsidan
-Inbjudan till DalaFlodas 20 år jubileum 24/5 - styrelsen beslutar att Rita och
Laila medverkar på detta
- Inbjudan att medverka på Företagsmässan Malung 29-30/9- Finns gratis
föreningstorg utomhus, vi återkommer om detta
b)

Utgående skrivelser

Malung-Sälens Brukshundklubb
c/o Laila Gudmunds
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-SBK Förbundsstyrelses svar på SKK:s enkät - Malin mailat Distriktet som får föra
vår talan i frågan

§ 30

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Laila och Jenny gjort avstämningar av balanskontona. Jenny står kvar som
ekonomisk rådgivare till föreningen. Avtal med Nordanbro revisionsbyrå har
tecknats som bokför och tar fram rapporter till nästkommande årsmöte.
RasUtvecklingsSektorn
Henrik kontaktar Sune på Distriktet ang MH , återkommer med rapport
C, Övriga rapporter
fanns inga

§ 31

Inköp
-Nya Rally-lydnadsskyltar komplettering 350 kr - Styrelsen beslutar att Malin
beställer genom SBK shopen
-Nya lydnadshindret mm - Malin får i uppdrag att söka mer information om var
andra klubbar köpt in hinder. Elin kollar med sin pappa om han kan tillverka

§ 32

Tävling 6/7
Linda & Carina tar hand om köket. Tävlingen ligger upplagd på SBK tävling
Nina Christoffersson lämnat återbud, ev tar Malin det istället

§ 33

Dansbandsveckan
Malin och Laila varit på möte kring Dansbandsveckan och vårt uppdrag, senast
26/6 ska vi ha klart schemat.

§ 34

Kickoff
Matilda har ett snyggt förslag på affisch, kollar med VHU så att de också
godkänner den då de vill vara medarrangörer. Matilda tar kontakt med Lina

§ 35

Medlemsmöte
Malin sänder förfrågan till L-G om han vill föredra nya lydnadsreglerna igen efter
mötet.

§ 36

Medlemsutskick
Carina kollar hur detta går till och ger förslag på att vi använder detta vid tex
kallelse till Medlemsmöte mm

§ 37

Första hjälpen-kurs
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Carina kollar upp med Nordvärmlands smådjurspraktik eller någon annan aktör
om
det finns intresse att hålla föredrag..

§ 38

Ansvarsområden
Saknar fortfarande någon till utemiljön som tex, kontroll om vad som behöver

göras
ute med målning, städning av garage mm.

§ 39

Övriga frågor
- Städdag, Mathilda kollar med VHU vilken dag de föreslår
- Kurs Emelie Söderberg 27-28/5 - vi lägger upp på hemsidan.
1000 kr/dag alt 1500 kr/helg
Åhörare 300 kr/dag alt 500 kr/helg
- Unghundskurs - Malin & Laila tar den, 5 ggr

§ 40

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

Nästa möte
2017-04-23, Tid 10.00 med Nina Christoffersson

Vid protokollet

Malin Johansson, Sekreterare ………………………………….

Justerare, Laila Gudmunds……………………………………….
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