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Protokoll
Styrelsemöte 2022-04-11
Närvarande: Anna-Lena Nord, Jennie, Sjöström, Anna-Karin Andersson,
Marie Magnusson, Simon Sallerbäck, Tomas Kettle
Anmält frånvaro: Kerstin Larsson, Tilda Källström
§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet.
§2 Val av justerare
Jennie Sjöström utses att justera protokollet.
§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns och fastställs.
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkänns och läggs till
handlingarna.
§5 Rapport kassören
Kassör Anna-Karin Andersson rapporterar att det finns 53092,60 kronor på
kontot och 127,75 på Swishkontot
§6 Rapport medlemsansvarig
Medlemsansvarig Anna-Karin Andersson rapporterar att klubben har 88
medlemmar.
§7 Övrig rapportering
Inget att rapportera
§8 Rapporter från grupper
a) Agility
Inget att rapportera
b) Bruks
Inget att rapportera
c) Hemsidan
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Det behöver förtydligas på hemsidan att anmälan till kurser är
bindande och att kursavgift och medlemsavgift ska vara betald innan
kursstart.
d) Köket
Inget att rapportera
e) Lydnad
Inget att rapportera
f) Nosework
Inget att rapportera
g) rallylydnad
Nybörjarkurs pågår med tre deltagare
h) sponsring
Inget att rapportera
i) stuga/plan
Nyckelgömman är nu uppsatt. Funktionen kommer att spridas till
medlemmarna via kurserna och på årsmötet.
j) Tjänstehund
Inget att rapportera
k) Utbildning
Inget att rapportera
§9 Övriga frågor
•

Anna-Lena Nord och Tomas Kettle har träffat våra kommunalråd
(Lars Beckman, Nhela Ali och Jenny Ek samt oppositionsråd Per
Hollertz) angående vårt problem med vattnet samt upprustning av
planer mm. Förslag att flytta verksamheten inför nästa säsong och då
förslagsvis till området vid ishallen, där även en hundrastgård
planeras. Styrelsen beslutar att gå vidare med politikernas förslag,
tala om att intresse finns för flytt till föreslagen plats och att klubben
då också kan ta på sig skötsel av hundrastgården.
Under detta år kan vattenfrågan, främst för att kunna använda
toaletterna, eventuellt lösas med tankar som kommunen skulle
tillhandahålla. Lars Beckman skulle återkomma i den frågan senast 1
maj.

•

Toalettfrågan behöver lösas snabbt så Anna-Karin Andersson får i
uppdrag att kontakta företag som hyr ut Bajamajor och beställa en
under två månader.
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•

Simon Sallerbäck får i uppdrag att beställa ett lass väggrus till
planen.

•

Styrelsen beslutar att klubbmästare ska för 2021 ska utses för de
tävlingsgrenar vi har haft tävlande i enligt Tilda Källströms förslag
Den tävlande i respektive gren med bäst tävlingsresultat blir
Klubbmästare. Tilda ansvarar för detta samt priser. Anna-Karin får i
uppdrag att kontakta Tilda angående detta.

•

Marie Magnusson lägger ett bud på 6000 kr för den gamla
gräsklipparen. Budet godtas av styrelsen.

•

Marie Magnusson tar fram verksamhetsberättelse samt planerad
verksamhet för 2022 till årsmötet.

•

Maria Löf får bidrag till första hjälpen-kurs för hund. Som
motprestation får hon hålla en tvåtimmarskurs i första hjälpen för
hund under maj månad på klubben.

•

Ansöka om föreningsstöd diskuterades. Förslag på vad vi skulle
kunna söka bidrag för:
-

Annonsering i Valdemarsviksbladet

-

Reflexvästar med tryck ”Valdemarsviks Brukshundklubb”

-

Prova på dag med tipspromenad

-

Kurs- och tävlingsmaterial

§10 Nästa möte
Den 28 april på klubben kl 18.30
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet.

Anna-Lena Nord

Marie Magnusson

Ordförande

Sekreterare

Jennie Sjöström
Justerare

