Nordmalings brukshundklubb
Klubbstugan Olofsfors

2012- 05-07
Styrelsemöte

Organisationsnummer: 894003-7511

Närvarande:

Elisabet Nilsson
Jenny Lund
Erika Karlsson
Gunilla Eriksson sjuk
Birgitta Johansson
Elin Söderholm

Meddelad frånvaro:

Gunilla Eriksson
Per-Arne Johansson
Erika Norberg

1. Mötets öppnande
Jenny öppnar mötet och hälsar oss välkomna!
2. Val av justerare
Birgitta Johansson och Erika Carlsson

3. Protokollsuppföljning
Vapenskåpen- Nycklar
Planeringsmöte – Kalender över 2012 har satts upp på klubben där alla kan titta
över vilka åtaganden som sektorer och medlemmar som vill veta .
Pistol- Jenny & P-A - Per-Arne fortsätter med pistolfrågan ev en revilver.
Inköp- Anna-Lena har kollat Vi fortsätter med ICA.
Stugrutin – P-A
Domarpriser, ”tävlingspris” Elin har fått en ”designad” gravyr på ett glas för
NBHK som domarpriser.
Info till köket – Ny lapp i köket om rutiner kring hur vi ska beställa köksvaror.
Instruktörs jacka Alla instruktörer skall få en jacka med klubbtryck.
Klubbkläder Elin kontaktar Nina och lägger ut på hemsidan vilka kläder
som är aktuella för klubben.
IT-satsning- Jenny Installation av trådlöst internet på klubben görs innan rally
lydnads helgen.

4. Rapport sekreterare
Bitte går genom post.
Nordmalings Brukshundsklubb
Box 8
914 21 Nordmaling

5. Rapport kassör
Budget 2012.

Birgitta (kassör) lämnar en utförlig ekonomisk rapport.
Birgitta understryker att det är viktigt att vi alla instruktörer och
styrelseledamöter, sektors medlemmar kommer in med reseräkningar och andra
räkningar under gällande år så att årsräkningen stämmer.
6. Rapport sektorer
Agility- Tävling under kontroll
RAS mental - Vi måste få klart med hur våran uthyrninga av MH banan ska gå
till.
RAS utställning – Anmälning blankett ska ligga på hemsidan. Erika tar kontakt
med Nina om detta. Erika köper olja till inoljning av möblerna.
TÄS - sektorspärm med instruktioner hur en tävling arrangeras finns i kontoret
och kan användas vid tävlingar. Erika kollar om hennes hennes ringsekreterar
utbildning gäller som tävlingssekreterare. Elin kan tänka sej att gå sekreterar
utbildning. Finns fler intresserade?
Tjänstehund Dm 16-17 juni. Ekipage från klubben åker .
Hundägarutbildning- Tävlingslydnadkurs med Lena Näslund planeras av Erika.
Rallylydnad- Styrelsen rekommenderar Monica Blom till rallylydnads
domarutbildning. Jenny skriver en rekommendation.
Funktionärer saknas. Så finns intresserat folk så anmäl er......

7. Vision och målsättning bordläggs
8. Hemsidan
Bitte och Jenny bokar tid med Nina för att uppdatera hemsidan med bla. Nyheter,
stugbokning.

9. Annonsbladet
Rallylydnadstävlingen och ag. Tävlingen, och stugjouren.
10. Studiefrämjandet
Skyltfönstret för Studiefrämjandet har fyllts upp av div saker som påminner om vår klubb.

11. Marknaden
Bitte skriver ihop listor som sektorerna ringer efter till medlemmar för att ragga
folk som vill hjälpa till.

12. Gräsplanen 15/5
Nordmalings Brukshundsklubb
Box 8
914 21 Nordmaling

Gunilla har bokat, hyrt en vertikal skärare för gräs krattardagen. Beställ hamburgare med
Ann-Lena. Bitte och Jenny ringer Jenny.

13. Städkväll
Varma mackor. Bitte och Jenny organiserar städkvällen av stugan.

14. Nästa möte
18.00 6/6 Nationaldagen
15. Övriga frågor
Loggan

Elin har varit i kontakt med Strike Media, ang logga. Vi
kommer att ha ett färdigt förslag i juni mötet.

Medicin skåpet

Skall uppdateras för kommande sesong. Erika kollar med
Hill,s om deras akutväska. Bitte köper in till Akutskåpet.

Nationaldagen

Erbjuder rallylydnad, agility och lydnad.

____________________________

___________________________

Elisabet Nilsson

Birgitta Johansson

Justerare
___________________________
Erika CArlsson

Nordmalings Brukshundsklubb
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914 21 Nordmaling

