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Protokoll
Styrelsemöte 2020-03-10
Närvarande: Anna-Lena Nordh, Inger Timan, Kerstin Larsson, Tomas Kettle, Simon
Sallerbäck, Johanna Sallerbäck, Maria Löf och Jennie Sjöström.
Meddelat frånvaro: Marie Magnusson

§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Jennie
Sjöström väljs till kvällens sekreterare.

§2 Val av justerare
Maria Löf väljs till justerare.

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns och fastställs.

§4 Genomgång av föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§5 Rapport kassören
Kassör Johanna Sallerbäck rapporterar att resultatet är minus 14760,48 kr och att det
finns 34506,64 kr på kontot.

§6 Rapport medlemsansvarig
Klubben har i dagsläget 94 medlemmar.

§7 Övrig rapportering
− Studiefrämjandet, Hundens vecka: Styrelsen är positiv och uppdrar Maria att
fundera på ett eventuellt innehåll.
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− Orienteringsklubb, förfrågan om att hyra klubbens område för boende 1-2 maj
2021: Vi avvaktar till nästa möte med beslutet då Marie ska kolla med Hannes
Carlsson om det är okej ur tävlingssynpunkt med boende på området.

§8 Rapporter från grupper
a) Agility

vakant

b) Bruks

vakant

c) Lydnad
Lydnadstävling 25 april är öppnad för anmälan. Vi saknar funktionärer.
d) Rallylydnad
Rallylydnadstävling 16 maj är öppnad för anmälan. Domare,
tävlingssekreterare (Inger samt Jennie och Anna-Lena som gör sin
utbildningspraktik) och en skrivare är klar.
e) Tjänstehund

vakant

f) Nosework
Inget att rapportera.
g) Köket
Anna-Karin Andersson och Ann-Sofie Larsson är tillfrågade att ta över
köksansvaret, ska lämna svar till Anna-Lena på torsdag.
h) Stuga/plan
Klubbstugan är städad. Dasset behöver städas före 22 mars. Råttfällor är
utställda. Simon och Tomas kommer att få en genomgång om vattensystemet
av Kjell.
i) Utbildning
Gemensam kursstart för alla kurser 22 mars. Maria sätter ihop ett program där
instruktörer och kurser presenteras. Klubben bjuder på korv, saft och kaffe.
Simon ordnar inköp och grillning.
I samband med kursinbjudan påminner instruktörerna om att betalning av
kursavgift och medlemsavgift ska ske före kursstart.
Maria letar efter föreläsare eller liknande till framtida arrangemang.
j) Medlemsansvarig
Inget att rapportera.
k) Hemsida
Simon uppdaterar hemsidan med information om den nya styrelsen, tävlingar
mm.
l) Sponsring
Inget att rapportera.

Sida 3 av 3
Protokoll Styrelsemöte
10 mars 2020 19.00 hos Anna-Lena Nordh

§9 Motion om avgift för delmedlemmar
Klubben har sedan en tid tillbaka avgifter enligt SBKs riktlinjer, vilket är i linje med
den motion som lämnats in. Uppgifterna på hemsidan behöver dock uppdateras.

§10 Byte av låskolv sekretariatet
Vi byter låskolv till sekretariatet. Inger ordnar nycklar till alla i styrelsen.
En nyckelbox med kodlås sätts upp på klubben. I boxen förvaras en extranyckel till
klubbstugan som kan lånas av de som ansvarar för träningar eller andra aktiviteter.
Koden fås genom styrelsen och byts regelbundet, förslagsvis varannan vecka. Simon
ansvarar för uppsättning av boxen samt byte av koden.
§11 Stå med på ”hundpåsautomater”
Styrelsen beslutar att tacka nej.

§12 Övriga frågor
− Styrelsens förslag till sekreteraren: sortera grupperna under § 8 i
bokstavsordning.
− Styrelsen bjuder in AnnaLena Eriksson, ansvarig för noseworkgruppen, till
nästa styrelsemöte.
− Då det nya betalningssystemet i SBKtävling ännu inte är klart kommer alla
betalningar att göras till klubbens bankgiro, vilket medför merjobb för
kassören. Johanna funderar på eventuell märkning för inbetalning av
tävlingsavgifter.

§10 Nästa möte
Nästa möte den är den 16/4 kl i klubbstugan.

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande Anna-Lena Nordh avslutar mötet.

Anna-Lena Nordh

Jennie Sjöström

ordförande

tillförordnad sekreterare

Maria Löf
justerare

