Nordmalings Brukshundklubb
Klubbstugan Olofsfors

2014-12-08
Styrelsemöte

Organisationsnummer: 894003-7511

Närvarande:

Meddelad frånvaro:

Jenny Lund, ordförande
Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare
Birgitta Johansson, kassör
Erika Karlsson, ledamot
Elin Dalsfelt, ledamot
Veronica Erlingsson Suppleant
Tom styrelseplats
Ida Gustavsson, suppleant
Linda Strandgren, ledamot

1. Mötets öppnande
Jenny hälsar väkommen och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Veronica Erlingsson och Erika Karlsson.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Styrelsen godkändes med tillägg av nedanstående punkter:
 Sekreterardatorn
 Studiefrämjandet
 Securiats info.

4. Protokollsuppföljning
Cirkelledarutb. - Det fanns ett litet intresse för cirkelledarutbildningen. Nya datum för
cirkelledarutbildningen kommer att annonseras på hemsidan.
Skottning av vägen – 2012 betalades skottning för en treårsperiod. Ht 2015 får nytt kontakt
skrivas för skottning.
Sponsorer – Coop, Strike, Annas Djuraffär och Nordmalingstryck. Elin fortsätter med
trycket på reklamskyltarna och kontaktar Christer.
Vägen – Erika kollar hur mycket det kostar att justera vägen ytterligare. Erika tar in kostnads
förslag.
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Projektor – Inköp av projektor för ca. 4000:- görs av Jenny. Projektorn ska kunna låsas in
och är att föredra före en platt TV:s löning anser styrelsen.
Ridhuset – 6 ggr 15 timmar 6000:- 11.00 Lydnadsträning och 12.00 – 14.00 Agilityträning.
Jenny bokar datum. Dessa läggs på hemsidan.
Entréskylt- Färdig men ej uppsatt än. Christer jobbar på med uppsättning av skylt.
Årsmötet- 22/2 kl 14.00 . Styrelsen har senare lagt tiden för att möjliggöra för
ridhusträningen den dagen. Sekreterare skriver på klubb mejlen till medlemmar.
Valberedningen – P-A jobbar vidare med valberedningen.
Anslagstavla- Uppsatt och klar.
Sop-/krattmaskin – Frågan tas upp i mars. Kontakt tas då med Kommunen.

5. Rapport sekreterare
SBK Tävling har skickat info angående gällande betalningssätt i och tävla utan medlemskap.
Skickat vidare till BoL sektorn.

6. Rapport kassör
Utbetalning till utlägg 1 st.
Ekonomisk rapport för november redovisad.
Nordea info – Birgitta tittar över info.

7. Rapport sektorer
Agility- sektorn klar till 2015.
RAS mental – Styrelsen vidtalar en person för att stötta nuvarande sektorsmedlem.
RAS utställning – Erika kollar vidare om den info hon fått kring ett ev. inköp av PDF fil som
skall underlätta vid anmälan och katalogtillverkningen för utställning. Erika frågar alla
sektors medlemmar vilka som fortsätter 2015.
BoL – Jenny kollar vidare med Gunilla hur sektorn ser ut 2015.
Tjänstehund - Vilande, kontaktperson Jenny Lund
Hundägarutbildning - Planerar en instruktörsdag 17/1 lördag. Inköp av böcker Maria
Brandells bok ” Från Valp till stjärna” till varje instruktör. Mat och fika. Några extra ex. 15
inköp. Elin frågar HUS sektorn hur den ser ut för 2015.
Rallylydnad - Budgetfråga. Verksamhetsberättelse och budget är inskickade. Måndag den 12
januari kl 18.30 inbjudan till ett möte angående rallyregelremissen för 2017 som är ute.
Rallysektorn klar till 2015.
Stugsektorn – Klar till 2015
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8. Vision och målsättning
Ny plansch presenteras nästa styrelsemöte.

9. Hemsidan




Nya cirkeldarutbildningsdatum läss på hemsidan.
Formulär för att boka stuga, planer mm
Gästbokens skrivruta läggs högst på sidan.

Uppdatering av Hemsidan görs i vanlig ordning med Jenny, Elisabet och Nina i januari.
Elisabet bokar tid med Nina.

10. Annonsbladet
Vi kan få 20% på annonsera för 2015 om vi svarar innan 31/12. Linda bokar för 2015.

11. Valberedningen
Per-Arne fått info. Om styrelsen och ledamöternas kvarvarande tid i styrelsen.

12. Nästa möte
13. Övriga frågor
Sekreterar datorn. - Styrelsen beslutar att köpa in en ny sekreterardator. 4000:Studiefrämjandet – Ett stort antal deltagarlistor har inte skickats in. Klubben blir
återbetalningsskyldig till Studiefrämjandet om inte dessa listor fylls i. Jenny skickar listorna
vidare till berörda personen/ instruktörer.
Securiats info.- Info nya larmerbjudanden som styrelsen ej ser som nödvändig utifrån det
behov klubben har.

___________________________
Justerare Veronica Erlingsson

___________________________
Justerare Erika Karlsson

___________________________

