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Protokoll
Styrelsemöte 2020-01-15
Närvarande:, Kerstin Larsson, Marie Magnusson, Jennie Sjöström, Tomas
Kettle, Anna-Lena Nord
Meddelat frånvaro: Inger Timan, Johanna Sallerbäck, Simon Sallerbäck,
Kjell Andersson
Deltagande vid styrelsemötet var också kursinstruktör Maria Löf som bjudits
in för att diskutera kurser och kursstart.
§1 Mötets öppnande
Vice ordförande Kerstin Larsson öppnar mötet.
§2 Val av justerare
Anna-Lena Nord väljs till justerare
§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställs och godkänns
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Kerstin Larsson går igenom protokollet som godkänns och läggs till
handlingarna.
§5 Rapport kassören
Resultat 13357,84 kr, konto 38447,12 kr.
§6 Rapport medlemsansvarig
Marie Magnusson meddelar att klubben har 92 medlemmar
§7 Övrig rapportering
•

SBK – Mandatfördelning och medlemsrapport

•

SBK – lokalklubbsverksamhet 2019

•

SBK Östgötadistriktet – lansering av appen ”Duktig hund” för
kursverksamhet

•

SBK – Ersättningen för SBK-tävling är förnärvarande pausad. SBKtävlng ska fortfarande vara i funktion.
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•

Motala Brukshundklubb – Inbjudan till föreläsning för instruktörer,
”Resursstarka hundar”. Inbjudan skickas till Rebecka Lundqvist och
Simon Sallerbäck som ska kontakta Anna-Lena Nord.

§8 Rapporter från grupper
a) agility
Inget att rapportera
b) bruks
Inget att rapportera
c) lydnad
Inget att rapportera
d) rallylydnad
Inget att rapportera
e) tjänstehund
Inget att rapportera
f) nosework
Inget att rapportera
g) köket
Inget att rapportera
h) stuga/plan
Inget att rapportera
i) utbildning
•

Mötet beslutar att beställa följande kurser av avtalsinstruktör Berthold
Franzén; Lydnad med inriktning mot tävling, Aktiveringskurs och
Spårkurs

•

Maria Löf kommer att hålla följande kurser; Valpkurs,
Vardag/allmänlydnad, samt Gå fint i koppel.

•

Marie Magnusson kommer att hålla Rallylydnadskurs nybörjare

•

Rebecka Lundqvist kommer att hålla Noseworkkurs samt Rallyslydnad
med inriktning tävling
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Marie Magnusson lägger ut samtliga kurser på hemsidan.
Mötet beslutade att alla kursdeltagare bjuds in till en gemensam träff den 22
mars vid klubbstugan. Instruktörerna kommer att visa upp lite från
innehållet i deras kurs. Styrelsen ska finnas på plats för att presentera sig.
Kurserna kommer sen att starta i veckan efter träffen.
j) hemsidan
Inget att rapportera
k) sponsring
Inget att rapporera
§9 Övriga frågor
•

Frågan om eget konto för Noseworkgruppen togs upp. Frågan
bordläggs till nästa styrelsemöte.

•

Representanter till distriktets årsmöte utses; Inger Timan och Maria
Löf

•

Jennie Sjöström och Anna-Lena Nord är anmälda till
tävlingssekreterarutbildning

•

Dokument till årsmötet behöver tas fram. Marie Magnusson och
Kerstin Larsson tar fram Verksamhetsberättelse och Planerade
aktiviteter 2020. Johanna Sallerbäck ska ta fram budget och bokslut.

§10 Nästa möte
Nästa möte konstituerande styrelsemöte den 27 februari kl 19.00, förslag på
plats är Flickorna i gröna huset. Kerstin Larsson kollar upp vad det skulle
kosta och om det är möjligt.
§ 11 Mötets avslutande
Vice ordförande Kerstin Larsson avslutar mötet.
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