Styrelsemöte 2021-11-04
Närvarande: Anna-Karin Andersson, Simon Sallerbäck, Kerstin Larsson, Jennie
Sjöström, Tomas Kettle, Tilda Källström, Anna-Lena Nord, Björn Brorson, AnnMarie Guve.
Diskussion med valberedningens representanter Björn och Ann-Marie om
kommande årsmöte (feb 2022) då det kommer att bli en del förändringar inom
styrelsen
§1 Mötets öppnande
Dagens ordförande Tomas Kettle öppnar mötet. (Anna-Lena Nord skriver).
§2 Val av justerare
Kerstin Larsson utses till justerare.
§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns och fastställs.
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
§5 Rapport kassören
Anna-Karin meddelar att det finns 47526,28 på kontot och på swish finns 973kr
§6 Rapport medlemsansvarig
Klubben har 77medlemmar
§7 Övrig rapportering
Diskussion om problemen vid kursanmälningar. Anmälan ska vara bindande.
Kurser ska beskrivas mer detaljerat på hemsidan.
§8 Rapporter från grupper
a) Agility: Hindren är inställda
b) Bruks: Brukslydnadskursen för Berthold Franzen är avslutad.
c) Hemsidan: kommer att uppdateras med vårens kurser. Instruktörer
blir troligen Berthold Franzen (allmänlydnad, sök/spår), Maria Löf
(valp) och Marie Magnusson (rallylydnad)
d) Köket: Inget att rapportera.
e) Lydnad: Cup Bia-tävlingen 2022 godkänd

f) Nosework: Inget att rapportera.
g) Rallylydnad: 2 tävlingar 2022.
h) Sponsring: vår sponsor ”Karlssons gård” har en fårhage där vi kan
träna och släppa våra hundar.
i) Stuga/plan: Micke Dahlberg har stängt av vattnet. Han vill att vi hittar
en annan lösning av vattenproblemet. Anna-Lena mailar kommunen
med en förfrågan om annan möjlighet att få vatten till klubben.
Tomas Kettle ser till att klubbens gräsklippare blir servad.
j) Tjänstehund: Inget att rapportera.
k) Utbildning: Vårens kurser planeras
§9 Övriga frågor
Tipspromenaden genomförs 7/11 klockan 13.00.
Josefine Hermansson från Studiefrämjandet vill komma på ett styrelsemöte i
januari.
Torsdagspromenaderna med Linda på torsdagskvällarna startar i november.
Medlemsmöte 21/11 klockan 16.00 i Stora Studion.
§10 Nästa möte
18/1 2022 hos Anna-Lena
§11 Mötets avslutande
Tomas Kettle avslutar mötet
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Ordförande Tomas Kettle

Sekreterare Anna-Lena Nord

___________________
Justerare Kerstin Larsson

