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Innan styrelsemötet har Noseworkgruppen bjudits in kl 18.00
Deltagare vid mötet, från Styrelsen: Anna-Lena Nord, Kerstin Larsson,
Johanna Sallerbäck, Marie Magnusson, Jennie Sjöström, Tomas Kettle,
Maria Löf (deltog i slutet)
Från Noseworkgruppen: Rebecka Lundqvist, Annalena Eriksson, AnneMarie Guve, Jimmy Adolfsson
Rebecka Lundqvist som är gruppansvarig för Noseworkgruppen rapporterar
att det inte har kommit igång någon träningsgrupp. Noseworkkursen som
var tänkt att starta i april blev inställd på grund av många avhopp.
Eventuellt kommer den startas upp senare i år.
Deltagarna i Noseworkgruppen berättar om planerna för tävling den 12
september i år på Grännäs Folkets Park. Anmälan görs till Svenska
Noseworkklubben (SNWK) som är en del av Svenska Kennelklubben. Varje
deltagande ekipage betalar 450 kr. Det finns möjlighet för 100 ekipage att
delta. Kostnader som uppkommer är hyran av Folkets Park, domare, mat till
funktionärer, boende för domare och prisrosetter. Biabed sponsrar med 5
bäddar.
Annalena Eriksson visar lite av materialet som används vid träning och
tävling och gruppen berättar lite om tävlingsmomenten.
Söderköpings Brukshundklubb ställer upp med support vid behov.
Mötet med Noseworkgruppen avslutas.
Protokoll
Styrelsemöte 16 april 2020
Närvarande: Anna-Lena Nord, Kerstin Larsson, Johanna Sallerbäck, Marie
Magnusson, Jennie Sjöström, Tomas Kettle, Maria Löf
Meddelat frånvaro: Inger Timan, Simon Sallerbäck
§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet.
§2 Val av justerare
Till justerare väljs Maria Löf.
§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns och fastställs.
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§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll skickades ut med kallelsen till dagens möte. Alla har
läst det. Det godkänns och läggs till handlingarna.
§5 Rapport kassören
Kassör Johanna Sallerbäck rapporterar att det finns 52 862,64 kr på kontot
och att resultatet är 9165,52 kr.
§6 Rapport medlemsansvarig
Medlemsantalet är 95 st.
§7 Övrig rapportering
Inget att rapportera.
§8 Rapporter från grupper
a) Agility
Inget att rapportera
b) Bruks
Spårkurs startar 5 maj
c) Hemsidan
Simon Sallerbäck och Maria Löf jobbar vidare
d) Köket
Ingen köksverksamhet pågår för närvarande.
e) Lydnad
Kurs i lydnad mot tävling pågår
Tävlingen i april inställd.
f) Nosework
Möte med noseworkgruppen sen anteckningar ovan
g) Rallylydnad
Tävlingen i maj inställd.
Nybörjarkurs i rallylydnad samt kurs Rallylydnad mot tävling pågår
h) Sponsring
Ligger lågt för tillfället
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i) Stuga/plan
Marie Magnusson tar fram en lista för gräsklippning.
Tomas Kettle meddelar att Kjell Andersson kommer att kontakta
Simon när det är dag att sätta i gång sommarvattnet.
j) Tjänstehund
Inget att rapportera
k) Utbildning
Fem kurser pågår; vardagslydnad, rallylydnad nybörjare, rallylydnad
mot tävling, aktivitetskurs, lydnad mot tävling. I början av maj startar
spårkurs och gå fint i koppel. Valpkurs startar i slutet av maj.
§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp
§10 Nästa möte
Den 12 maj kl 19.00, klubbstugan
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande Anna-Lena Nord förklarar mötet som avslutat.

Anna-Lena Nord

Marie Magnusson
Sekreterare

Ordförande

Maria Löf
Justerare

