PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE GÄLLANDE SKÖVDE
BRUKSHUNDKLUBB
Datum:

2020-04-02

Möte Nr: 4

Plats:

Skövde Brukshundklubb

Tid: 18:30

Närvarande: Mikael Wadström, Ann Lindberg, Christer Lundberg, Gunnar Hammarbäck,
Maria Lögdlund, Margaretha Dahlgren, Therese Viktorsson
Anmäld frånvaro: Anette Källström

Dagordning:
§1. Mötets öppnande
§2. Godkännande av dagordning
§3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
§4.
§5. Rapporter
a. Kassa
b. Kök: Många återbud, distriktsmöte, SSRK. Det finns mycket färdiglagad mat i frysen.
c. Utbildning: Kör på som planerat, restriktioner kring antal deltagare = 10 personer
inklusive instruktör, alla verksamhet hålls utomhus.
d. Område: Vi skjuter på städdagen (4/4)
e. Agility
f. RUS: Skära ner på funktionärer, välja bort deltagare som kommer utifrån.
g. Tjänstehund
h. Tävling: All tävlingsverksamhet är pausad till och med 31/5–2020. Kommande
tävlingar under hösten: 19/9 sök lägre – elit, 20/9 spår lägre – högre, lydnad 25/10
startklass – 3.
§6.
§7. Distriktsinformation: Information kring inställda möten.
§8. Beslut: Avtackning av sektormedlem, styrelsen beslutar att det är varje enskild sektor som
ansvarar för avtackning av avgående sektormedlem.
§9.
a. Inkommit faktura från Svenska draghundsförbundet, detta är vår länk till
riksidrottsförbundet och vi ska vara kvar.
b. Nyckelansvarig bör vara någon ur styrelsen, Gunnar Hammarbäck tar på sig uppdraget,
René Friberg är stugansvarig. Någon annan ur styrelsen får hjälpa vara stand in vid
exempelvis semester. Återkalla nycklar från Ann-Christine Johansson – Mikael
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c.

d.

e.

f.

g.
h.

Wadström tar på sig uppdraget. Vi behöver upprätta en nyckelförteckning. Larmkod
till gräsklippare.
Under rådande pandemi ska möten hållas utomhus (31/5). Få aktiviteter. Det finns
möjlighet att hålla styrelsemöte via nätet (Christer ordnar med länk till samtliga
deltagare).
Protokoll bank
- Årsmötesprotokoll
- Beslutsprotokoll 2018 →
- Ändring antalet ledarmöten
Generella riktlinjer under rådande Covid-19 pandemi:
- All kursverksamhet ska hållas utomhus max 10 personer inklusive instruktör
- Avstå onödiga resor, närmsta kommungräns/distrikt tillsvidare under pågående
pandemi.
- Ett alternativ kan vara att ha mindre grupper i samband med kurs
Återbetalning under rådande Covid-19 pandemi – full återbetalning
- Kurs
- Tävling
- Prov
Kommande medlemsmöte: Christer mailar ut information via medlemsregistret. Även
information via Facebook.
Belöningssystem
- Återgå till det gamla systemet = tack fest
- Fortsätta med poängsystem
Styrelsen beslutar att behålla det befintliga poängsystemet. Allas ansvar att skriva upp
antal gjorda timmar på klubben.

i.

Låta Margareta Dahlgren tjänstgöra som suppleant då Ann-Christine Johansson valt att
lämna styrelsen.

§9. Övriga frågor
§10. Nästa möte: Vid behov, eventuellt telefonmöte annonseras en vecka innan utsatt datum.
§11. Mötet avslutades

Protokollet justeras

Mikael Wadström

Therese Viktorsson

mötets ordförande

mötets sekreterare

