Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundsklubb 150409

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

1.

Ordförande öppnade mötet

2.

Dagordningen fastställdes

3.

Lasse Magnuson valdes till justerare

4.

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna

5.

Ekonomi; Ulrika har fått en konteringsmall från SBK-tävling.
Ulrika redovisade det ekonomiska läget (bilaga 1).

6.

Inkommen post
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Svenska Brukshundklubbens centrala kurskalender; ingen åtgärd från styrelsen
Beslut fr SKK:s disciplinnämnd; Noterades. Ingen åtgärd från styrelsen.
Agility tävling och “Prova på” vid Djurexpo, Solvalla 15-16 augusti; Agilitysektorn hanterar
detta.
Avräkningsunderlag SBK; ingen åtgärd från styrelsen
Stambokföringsavgifter SBK; ingen åtgärd från styrelsen
Tävlingskreditnota SBK; ingen åtgärd från styrelsen
Handlingar till kongressen 9-10 maj 2015; diskuteras vidare per mail
Fråga från SBK om valpar till valpbeskrivarutbildning; information har lagts ut på klubbens FB
Minnesanteckningar från möte med klubbarnas Tjh-ansvariga; ingen åtgärd från styrelsen
Anmälan samt program för MH och MT dagarna 2015; klubben var representerad
Hundkurs på SU; informationen annonseras i stugan och på FB

Per Capsulambeslut:
(1) Att Annette går sökkursen med hund och klubben betalar kursavgiften.
(2) Att klubben betalar Ann Magnusons kursavgift i Nosework (enligt beslutad budget).
(3) Uppdrar åt Ulrika och Inger att köpa en kombinerad kyl/frys till förrådet samt en ny frys till
köket. Kylen och frysen är inköpta och installerade.
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8.

Testledarutbildning; Lars Magnuson får utbilda nya testledare. Det kan vara sex deltagare per
utbildningsomgång. Vi har tre deltagare. Lars kollar med Sthlm Södra och Värmdö om de har fler som
är intresserade och undersöker möjliga datum under hösten.

9.

Adressändring; Beslutades att ändra klubbens adress till C/O Christina Rudén, Klyvarevägen 38, 131
42 Nacka. Christina skickar in justerat protokoll till Skattemyndigheten och anmäler detta.

10. Hemsidan; Christina och Patrik ser till att protokollen från styrelsemötena läggs ut på hemsidan.
11. Punkter att ta upp från f g. möte; Boo Energi har lagat lamporna på agilityplanen. Skräpet på
parkeringen är rensat. Ny nyckel till hundungdom finns i nyckelskåpet.
12. SBK Grundmodul; Christina kontaktar Susanne Persson
13. RUS-sektorn: Patrik lägger ut Carin S som RUS-ansvarig på hemsidan
14. Rapport från lydnad-brukssektorn; Klubben behöver utbilda fler tävlingssekreterare och styrelsen
uppmuntrar sektorn att driva detta.
15. Inomhushall; Annette har inte fått tag på ansvarig person (Richard) på kommunen ännu. Frågan
bordlades.
16. Bommen; Är lagad av kommunen
17. Utskick medlemsmöten; Färdigställdes under mötet. Christina tar kuverten till posten.
18. Distriktets vårmöte den 29 april; Motionerna till mötet diskuterades.
Ang förslaget till regeländringar för lydnaden; Frågan har beretts av Lydnad-Brukssektorn och Nacka
BK är emot förslaget till nya lydnadsregler. Kerstin T representerar klubben på mötet. Annette frågar
Carin S, Susanne H och Gunilla S om någon av dom kan gå med.
19. Ärendelistan; Bordlades
20. Övriga frågor; Patrik informerade om att rättigheten till domänen ”nackabk.nu” snart löper ut.Patrik
har försökt förnya avtalet men har ännu inte kommit i kontakt med web-hotellet.
21. Mötets avslutades
Protokollförare:

Christina Rudén
Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Lars Magnuson, justerare
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