Styrelsemöte Nacka BK 150204

Protokoll styrelsemöte i Nacka Brukshundsklubb 150204
Närvarande: Annette Ståhl, ordf, Carin Segerström, sekr, Ulrika Hallberg Lüning kassör, ,
Jerker Linnerborg suppleant för Kia Lundell Sörberg, Susanne Holm, vice ordf, Christina Rudén
suppleant för Åsa Hallgren
Frånvarande: Kia Lundell Sörberg ledamot, Patrik Gunnarsson ledamot, Åsa Hallgren, ledamot
1) Mötet öppnades av ordföranden Annette Ståhl
2) Dagordningen fastställdes
3) Christina Rudén valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
4) Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
5) Ekonomi. Kassören redovisade det ekonomiska läget. Ekonomin är god. Årets resultat
blev ca 133 000 kr. Kassören fick i uppgift att titta över några resultat samt behovet av
antalet plusgirokonton som vi har idag.
6)

Genomgång av inkommen post inför styrelsemöte 15-02-04

1.

Mail ang Lån utav stugan 15/3 rasklubb fr Ann Magnuson/Styrelse

2.

Mail ang allmänna medlemsförfrågningar/kurskansliet

3.

Mail ang att SKK söker kandidater till centralstyrelsen

4.

Mail från Kerstin Ivarsson ang nycklar till stugan (egen punkt)

5.

FB diskussion ang träning inomhus i stugan(egen punkt)

7) Punkter fr föregående möte:
Ing punkter att behandla
8) Årsmötet: Budgeten, VP, VB, årsmötesordförande, ska vara klart till 13 feb. VP/VP klara
Medlemshöjning i SBK 10 kr. Vi följer SBK:s nivå och distriktets. Vi föreslår höjning till
årsmötet med 10 kr och följer distriktet.
Medlemsmatrikel: Tina /Vidtalad om att fram
Lista att pricka för till själva mötet: Tina/ Vidtalad om att fram
Info på hemsidan/Patrik/Klart
Sammanställningar VB och VP/Annette och Carin//Klart
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9) Budget: i princip alla sektorer har lämnat in underlag för budget. Kassören har varit
upptagen med revisorerna varför vi tar budgeten via mail.
10) Genomgång av VB och VP. Styrelsen ändrade några formuleringar. Sekreterare
översänder reviderade exemplar på mail.
11) Förtjänsttecken: Klubben har inte fått besked ännu. Susanne ringer
12) Beslutades att nyckelpolicyn ligger fast.
13) Stugan tål inte slitaget från både kurser och träning. Beslutet kvarstår. Annette svarar de
medlemmar som ställt frågan om möjligheten att träna i stugan.
14) Klubben har fått en ny huvudsponsor: Grizzly Zoo. De gamla sponsoraffischerna tas ner
15) Efter årsmötet måste vi ha en byggkommitté för inomhushall och utbyggnad av
klubbstugan.
16) Annette tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Protokollförare:

Carin Segerström
Justeras:

Annette Ståhl, mötesordförande

Christina Rudén , justerare
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