Protokoll
Styrelsemöte 2017-11-23
Stationshuset kl 18.00
Närvarande: Malin Johansson, Carina Halvarsson, Rita Ohlson, Laila Gudmunds, Henrik Gryth
Frånvarande: Elin Eriksson, Matilda Nygren, Emma Landegren

§ 67

Mötets öppnande
Mötet öppnades av sekreterare Malin Johansson då ordförande var frånvarande

§ 68

Val av justerare
Laila Gudmunds valdes att justera protokollet

§ 69

Fastställande av dagordning
fastställdes med tillägg § 74 Fyrverkeri

§ 70

Föregående protokoll
Saknades i utskrift men är utskickat per mail

§ 71

Skrivelser
a) Inkomna skrivelse
Distriktsträff- rallylydnad 21/11, har meddelat att vi ej kommer
Statuter, årets ekipage- revidering skett av Linda och Ronja som räknar samman
resultaten och fixar med rosetter.
Inför årsmötet - handlingar från Distriktet. Vi gick igenom och fyllde i blanketterna
b) Utgående skrivelser

§ 72

Rapporter
a ) Ekonomiska rapporter Laila redogjorde för ekonomin som är fortsatt god
b) RUS sektorn Fler intresserade medlemmar efter medlemsmötet
c) Övriga rapporter
Hyra av ridhuset i Äppelbo, varannan måndag start 20/11

Malung-Sälens Brukshundklubb
c/o Laila Gudmunds
Mosjövägen 41 782 33 Malung
E-post: malungs_bk@hotmail.com
www.malung-sälensbk.se

Organistationsnr: 884400-8048
Bankgironummer: 5405-9969

§ 73

Kurser
Lydnad/Bruks - Emelie Söderberg 5-6 Maj 6000 kr/dag + kör ersättning, mat o
boende. 200 kr / person för föredrag om minst 15 personer. Malin har kontakten
Styrelsen beslutade att 1000 kr/dag och ekipage och max 8 st /dag. Åhörarplatser
utlyses så sent som möjligt. Föreläsningen tror vi inte det finns underlag för.
Nosework - Carina Berglund. 28/12 em, 29/12 fm och 2/1 em, 3/1 fm är första
kursen. 3 st anmälda. Carina meddelar studiefrämjandet

§ 74

Fyrverkeri En gemensam skrivelse till Dansbandskommitén om förslag gällande
lasershow istället för fyrverkeri under v 29 för att skona våra hundar. Rita
samordnar med MAKK och VHU.

§ 75

Inför årsmötet Datum är bestämt till 15 februari kl 18.00 i Klubbstugan. Vidare
handlingar tas fram vid nästa möte

§ 76

Övriga frågor Henrik kollar om skulen finns i förrådet, de skall ej lånas ut utan
användas på plats.
Laila sänder uppdaterad adressinformation då postlådan var full i räkningar trots
adressändring.

§ 77

Mötets avslutning
Tackar för visat intresse

Nästa möte
2018-01-11 Tid kl. 18.00 .Plats Stationshuset

Sekreterare Malin Johansson

Justerare Laila Gudmunds

………………………………………………….

………………………………………………...
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