Protokoll Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2015-05-05
kl. 19.00
Klubbstugan

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

1.

Ordförande öppnade mötet

2.

Dagordning fastställdes

3.

Val av justerare; Carin S

4.

Godkännande av föregående mötesprotokoll; godkändes och lades till handlingarna

5.

Punkter att ta upp från fg. Möte; inga

6.

Ekonomi; Ulrika redovisade det ekonomiska läget. Ekonomin är fortsatt god.

7.

Förslag från HUS (Susanne P) om vidareutbildning av instruktörer; styrelsen beslutade att stödja
förslaget att alla klubbens instruktörer får åka på clinic ”Från valp till stjärna” hos Maria Brandel
(betalt av klubben). Behövs kolla datum så att så många som möjligt har möjlighet att delta.

8.

iZettle – kortbetalning; Vi har införskaffat en kortläsare. De som håller kurser kommer att erbjudas
utbildning i hur kortläsaren fungerar. Patrik följer upp detta med HUS/Susanne P.

9.

BPH - Fråga om planens placering; Patrik undersöker möjligheten att flytta BPH-banan till skogen.

10. ”Problemhundar”; Vi behöver formalisera en rutin för hur vi hanterar frågor som kommer till klubben
om ”problemhundar”. Belsutades att Annette och Lasse tar fram ett förslag till nästa möte.
11. Inkommen post
•

Komplettering till verksamhetsberättelsen avseende IPO-VM; ingen åtgärd

•

Förfrågan från SKK om vi kan ställa upp och demonstrera BPH på Husdjursmässan på
Solvalla den 15-16 augusti; Patrik och Ammie får besluta om detta

Nacka Brukshundklubb
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12. Testledarutbildning och utbildning av figuranter; Lasse informerade att vi kommer att ha både
testledar- och figurantutbildning. Figurantutbildningen planeras till slutet av juli. Det får vara max sex
deltagare för testledarutbildningen. Ammie och Lasse tar fram datum för detta.
13. Adressändring; Christina fixar
14. SBK Grundmodul; Annette kollar med Susanne P om möjligheten att vi får en egen kurs
15. Förrådet i köket; Det saknas ventiler i förrådet i köket. Lasse kan fixa. Beslutades att avsätta 2000 kr i
materialkostnader till detta.
16. Inomhushall; Annette informerade att både Nacka Hundungdom och Nacka BK har lämnat in
skrivelser till kommunen med en förfrågan om möjlighet att få en inomhushall. Frågan utreds av
kommunen. Annette samordnar detta med Hundungdom.
17. Medlemsmöte den 19 maj; Agenda finns (läggs upp på hemsidan och på klubben. Patrik och Christina
fixar), Inger beställer smörgåstårtor från ICA-Maxi, påminn om mötet på Facebook (Annette),
påminna sektorerna (Annette kontaktar sektorerna)
18. Ärendelistan; Uppdaterades
19. Övriga frågor; Inga övriga frågor
20. Nästa möte är den 2 juni
21. Ordförande avslutade mötet

Protokollförare:

Christina Rudén

Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Carin Segerström, justerare
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