Protokoll
Fört vid styrelsemöte
Malung-Sälens Brukshundklubb 2017-04-23 kl. 10-12.00
Plats:
Malung-Sälens Klubbstuga
Närvarande: Laila Gudmunds, Malin Johansson, Rita Ohlson, Henrik Gryth, Carina Halvarsson,
Matilda Nygren, Nina Christoffersson
Frånvarande: Emma Landegren, Elin Eriksson

§ 41

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat

§ 42

Val av justerare
Laila Gudmunds valdes att justera

§ 43

Fastställande av dagordning
Godkändes

§ 44

Föregående protokoll
Lästes igenom och Godkändes

§ 45

Skrivelser
a) Inkomna skrivelser
- Externa kurser - Annelie Karlsson - Styrelsen informeras och vi vet att hon
finns och kontaktar henne om behovet uppstår.
-Tävlingsledarekonferens 30 April - Även Malin blir inbjuden av Distriktet
- Kallelse Distriktsmöte 9 Maj - Ingen från styrelsen kan närvara i dagsläget
b)

§ 46

Utgående skrivelser
- Anmälan tävlingsledarkurs för Malin Johansson till distriktet

Rapporter
    a ) Ekonomiska rapporter
Laila redogjorde för hur stor kassa klubben har idag och skall till nästa möte
ta fram rapport om vilka fasta kostnader klubben har. Det finns ett gammalt
beslut att kassan inte får understiga 100 000 kr och detta kanske borde
revideras då vi måste investera i lite nytt material osv.
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    b)

RUS sektorn Henrik har inte fått kontakt med Sune Halvarsson, vi hjälper till
att förmedla kontakt. Henrik pratar med Sune om att uppdatera
gamla
figuranter och ev utbilda nya.
c)

Övriga rapporter
- Kursstart 12/4 Unghundskurs 5 ggr
- Kursstart 9/5 Spårkurs

§ 47

Kickoff - planering görs gemensamt med VHU den 4 Maj då det är städdag.
MAKK  genomför Tävlingsträning i Nosework -  De kommer att köra 2 sök hos oss
och 2 stycken vid Buan. De tillhandahåller även Prova-På-Nosework
VHU tar hand om agilityn och ansvarar för den

§ 48

Städdag - Styrelsen beslutar att den genomförs 4 Maj kl 18.00

§ 49

Ekonomi -   Emelie Söderbergkursen - 7 st anmälda till söndag 28/5.  Vi
kontrollerar kostnaderna och återbetalar ev till deltagarna om det finns möjlighet.
Carina fixar ev mat o fika.
Svenska Folkspel - Laila kontrollerar med Bingolotto vad som gäller då
klubben får in pengar för lotter på abonnemang, 13 kr/lott.

§ 50

Ansvarsområden
Planerna - Henrik ser till att gräsklipparen fungerar och att det finns bensin om
vi säger till att det saknas.

§ 51

Övriga frågor
 Anslagstavlan - upp med information om klubbens mål aktiviteter mm

§ 52

Mötets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
                Nästa möte
2017-06-20, Tid kl.18.00 Plats Klubbstugan

Vid protokollet
Malin Johansson, Sekreterare

Justerare Laila Gudmunds

………………………………………………

…………………………………………………...
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