Protokoll Styrelsemöte
Datum:
Tid:

2015-09-14
kl. 19.00

Närvarande: Annette Ståhl (ordf), Patrik Gunnarsson (ledamot), Susanne Holm (ledamot), Christina Rudén
(sekr), Lars Magnuson (suppl)
Meddelat förhinder: Ulrika Hallberg Lüning (kassör) Kerstin Tillberg (suppl), Carin Segerström (ledamot), Jerker
Linnerborg (vice ordf)
1.

Annette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Dagordningen fastställdes

3.

Susanne Holm valdes till justerare

4.

Föregående mötes protokoll godkändes

5.

Punkter att ta upp från fg. Möte;
•
•
•
•

Taket på klubbstugan (Ulrika, Anderz, Lars); Frågan bordlades.
Mobilt bredband (Patrik); Beslutades att Patrik avslutar nuvarande bredbandsavtal och
installerar ett mobilt bredband istället.
BPH banan (Patrik och Lasse); Christina kollar med kommunen vem som kan bedöma vilka
träd som får tas bort.
Avspärrningsnät till agilityplanen; Beslutades att Ulrika köper in nätet.

6.

Inkommen post; Ingen

7.

Ekonomi; Kassören var ej närvarande, men hade lämnat skriftlig rapport. Ekonomin är fortsatt god.

8.

Rapport från sektorerna; Rapporterna från sektorerna gicks igenom.

9.

BPH utbildning av nya funktionärer; Ammi och Patrik kör BPH under 2016. Därefter utvärderar vi
behovet av att utbilda fler BPH funtionärer.

10. Köket; Annette pratar med köket om meny-tavla
11. HUS; Det behövs ett skåp till Nosework. Beslutades att HUS får köpa in ett likadant IKEA-skåp som
Lydnad&Bruks har.
12. Medlemsfest; Bordlades
13. Skotträning på fler tider; Beslutade att vi ska erbjuda möjligheten att ha skotträning även på
Fredagar 9.00 – 10.00. Detta kommer inte att vara en fast tid utan skotträning kan förekomma denna
tid. Information läggs ut på FB och så ska det skyltas på parkeringen när skott ska avlossas. Susanne H
kollar skylt och Patrik uppdaterar hemsidan.
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14. Ärendelistan; Elementen är gamla och behöver bytas ut. Diskuterades att installera en
luftvärmepump i stora rummet och byta ut elementen till oljeburna element i Köket, Kansliet och i
Valpen. Lasse tar in en offert.
15. Övriga frågor; Organisering av sponsoransvaret diskuterades. Styrelsen föreslår att det bildas en
sponsringskommitté med representanter från Lydnad&Bruks, Rally, Agility. Christina pratar med Nina
om detta.
16. Annette tackade alla och avslutade mötet.
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Bilaga 1: Inkommen post

Hej!
Christine heter jag och jobbar Gammelkroppa Skogsskola och konferens utanför Filipstad,
mitt i Värmlandsskogen. Jag vill bara berätta att Gammelkroppa finns!
Vi har märkt, både eftersom alla vi själva som jobbar här har hundar och lever "hundliv"
samt från andra håll, att det börjat uppkomma en brist på bra anläggningar för
hundaktiviteter och i sommar har skett en fantastisk ökning av förfrågningar kring detta till
oss.
Vi kan erbjuda:
•
•
•
•
•
•

Hundvänligt boende och hundvänliga lokaler
Möjlighet till husvagnsuppställning för de som önskar
En park perfekt för utställningar och träning
Skog och mark för spår och annat
Flera sjöar med fina möjligheter för apportering
Bra restaurang och en bred vana av specialarrangemang.

Behöver ni en plats för er och era hundar? Kul!
Ring mig så får ni veta mer eller besök vår hemsida!
Hälsningar
Christine Höglund Olsson
Föreståndare hotell och restaurang
0590 910 10
070 253 35 57
Gammelkroppa Skogsskola och konferens
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