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Protokoll
Styrelsemöte 4 augusti 2021
Närvarande: Anna-Lena Nord, Kerstin Larsson, Tomas Kettle, Simon
Nilsson, Anna-Karin Andersson
Anmält frånvaro: Jennie Sjöström, Marie Magnusson, Maria Löf,
§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2 Val av justerare
Anna-Karin väljs till justerare
§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställs och godkänns
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läses upp, godkänns och läggs till handlingarna.
§5 Rapport kassören/ medlemsansvarig
Adjungerad kassör Anna-Karin Andersson rapporterar att det finns
42 295,69 kr på kontot. Swishkonto 620 kr.
Antal medlemmar 75 st
§6 Övrig rapportering
Ingen övrig rapportering.
§7 Rapporter från grupper
a) agility Ej hittat kursledare. Simon och Tomas känner Katarina Jägervall,
vi beslutar att Simon ska fråga om hon skulle kunna ha en
introduktionskurs.
b) bruks Kjell förvarar klubbens startpistol och har sagt att han kan komma
och ha skotträning på klubben. Beslutar att Simon kontaktar Kjell och hör
om vi kan boka tre tisdagar i höst för skotträning. Ej måndag och torsdag då
det är kurser och annan träning.
c) hemsidan Jenny håller den uppdaterad, fungerar bra.
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d) köket Behöver göras en inköpslista till köket inför BIA bed tävlingarna.
Toast var populärt förra året. Godis behöver köpas några få sorter t ex
kexchoklad föreslås.
Ny kyl och frys har Anna-Lena beställt på Hallings efter förstörelse vid
senaste inbrottet. 7 290 kr plus 300 kr frakt, v.33 16/8. Självrisken kostade
4 700 kr och glasmästarens kostnad ingår.
e) lydnad Inbjudan till tävlingsledarutbildning i Lydnad. Jenny lägger ut det
på hemsidan för intresseanmälan.
f) nosework
Rebecka har meddelat att hon ska vara ledig från uppdrag i klubben pga
utbildning högskola.
Kerstin ska höra med en utbildare i Nosework/specialsök Anna från
Linköping om hon kan erbjuda kurs i Valdemarsvik någon helg i oktober.
g) rallylydnad
Anna-Lena mailar Marie och Jenny angående om de kan tänka sig att ha en
träningsgrupp i Rallylydnad.
h) sponsring Kerstin meddelar att det är klart med BIA bedden och Ingela
Karlsson Fastebo inför tävlingen BIA bed CUP. Anna-Lena meddelar att
Valdemarsviks sparbank har skänkt priser.
i) stuga/plan
Agility hindren beslutas att de ska ställas på sidan när de inte används
under sommaren för att förenkla gräsklippningen. Tungt och tidskrävande
att flytta dem om man är själv att klippa gräset. De stora tunga kan stå kvar.
j) tjänstehund
k) utbildning
Vi har behov av lydnadsinstruktör om någon vill utbilda sig.
Aktuella kurser som erbjuds av Susanne Larsson, Specialhunden på
Valdemarsviks brukshundklubb. Kostnad 850 kr.
Spår: 15 aug, söndag 10-17.
Sök: 19 september, söndag 10-17.
Tävlingslydnad: 25 september, söndag 10-17.
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§8 Övriga frågor
•
•

•

Vi behöver någon som är utbildningsansvarig, Maria Löf har avsagt sig
sina uppdrag.
Vi diskuterar autosvar till kursanmälare så att de får en bekräftelse på
att vi har fått in deras anmälan. Vi har mottagit din anmälan, Simon
kollar det.
Anna-Lena kontaktar Bertold angående anmälningar till hans kurser.

§9 Nästa möte
Beslutas senare om dag och tid, efter BIA BED CUP.
§10 Mötets avslutande
Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet.

Anna-Lena Nord

Kerstin Larsson

Ordförande

Mötes sekreterare

Anna-Karin Andersson
Justerare

