Protokoll Styrelsemöte
Datum:
Tid:

2015-08-17
kl. 19.00

Närvarande: Annette Ståhl (ordf), Ulrika Hallberg Lüning (kassör) fr punkt 7 , Patrik Gunnarsson (ledamot),
Lars Magnuson (suppl i s f Susanne Holm), Carin Segerström (ledamot och dagens sekr), Jerker Linnerborg (vice
ordf),
Meddelat förhinder: Susanne Holm (ledamot), Christina Rudén, sekr, Kerstin Tillberg (suppl),

1.

Annette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Dagordningen fastställdes

3.

Lasse Magnusson valdes till justerare

4.

Föregående mötes protokoll godkändes

5.

Punkter att ta upp från fg. möte
•

Taket på klubbstugan och ev offert (Ulrika, Anderz, Lars). Bordlades till nästa möte.

•

Mobilt bredband (Patrik). Bordlades till nästa möte.

•

Eva Åkerlund på kommunen kontaktas för att ta ställning till om det finns möjlighet att fälla
träd för att om möjligt anlägga BPH-bana i skogen. Patrik och Lasse kontaktar henne

6.

Inkommen post; Se bilaga 1 nedan. Intressant prospekt.

7.

Ekonomi: kassören redovisade bokföringen t o m juni ut.

8.

HUS efterfrågar att Åsa Edesten får gå kurs A1 agility nu i höst.
Beslutades att Åsa väntar och går klar sin allmänlydnadskurs.

9.

Dumpade sopor.
2-4 meter på vardera sidan från plåtskjulet tillhör kommunen. Annette kontaktar
nadia.izzat@nacka.se som chefar för barn – och kultur.

10. Lydnadslägret.
Mycket skratt, träning och hämtning med ambulans (axel ur led). I utvärderingen framkom att man
önskade lite fler träningstimmar per dag.
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11. Instruktörsutbildning Brandel
Alla instruktörer utom Josefin Barksell åkte på clinic för Maria Brandel helgen 14-16 augusti i Kungsör.
Egen träning lördag och clinic under söndagen. Instruktörshelgen var otroligt givande och mycket
uppskattad av instruktörerna. Nacka blev omnämnd på arrangörens FB som kommenterade att Nacka
måste vara en klubb i framkant.
12. Möte rapporter sektorer.
Lasse M skickar ut en mall till sektorerna för inrapportering inför styrelsemöten.
13. RUS har lagt ut om figurantkurs på hemsidan med blänkare på FB. Distriktet har även lagt ut kursen
på sin hemsida. Kursen avslutas med examination på MH den 3/10 på Nacka eller 10/10 på SoS. Så
har det skrivits på kursbeskrivningen från Ammie Hultin men det kan komma att ändras till att
angivna MH:n ger möjlighet till skarpt läge i anslutning till godkänd figurantutbildning.
BPH den 12/9 saknar beskrivare. Curt Blixt har sagt att han har ett BPH dagen efter, men att han
ställer upp om ingen annan kan. Klubben behöver två beskrivare i BPH och helst två testledare.
14. Ärendelistan
Bordlades till nästa möte
15. Beslut som fattats över mail:
•

SM spons till våra ekipage. Gäller Cattis i Rallyn och Therese Strate i lydnad.
Beslutades att vi ger milersättning (t o r Kungsör) o startavgift.

•

Inköp av ny vagn/pirra till rally för max 2000 kr. Carin mailar Cattis ang vagn på Jula för 800:-.

16. Datum för höstens möten
14 september kl 19:00
12 oktober kl 19:00
9 november kl 19 :00
15 december kl 19:00
Motioner till årsmötet ska vara inne den 20/10

17. Övriga frågor.
• Avspärrningsnät. Ulrika visade avspärrningsnät som ligger på 50 m per rulle och ca 1,20 högt.
Jerker och Annette mäter upp efter mötet hur mycket som behövs.
• Diskuterades medlemsfest och när vi skulle kunna ha den.
18. Annette 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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