Protokoll Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2016-03-15
kl. 18.30
Klubbstugan

Närvarande: Susanne Holm, Lars Magnusson, Miriam Helleday, Annette Ståhl, Christina Rudén
Meddelat förhinder: Carin Segerström, Jerker Linnerborg, Ulrika Hallberg Lüning, Kerstin Tillberg

1.

Annette öppnade mötet

2.

Dagordningen godkändes med tillägget två övriga frågor från Lydnad&Bruks

3.

Val av justerare; Lars Magnusson

4.

Föregående mötesprotokoll godkändes

5.

Punkter att ta upp från fg. möte





Mobilt bredband (Patrik); Bordlades
Uppmärkning av träden på BPH banan (Patrik och Lasse); Bordlades
Offert nya element (Carin); Vi har efterfrågat fem offerter och fått in två. Dock fanns inte offerten
tillgänglig på mötet. Vi skickar ut den och beslutar via mail.
Uppgradering av dator till Windows 8 eller senare (Patrik); Patrik ska uppdatera befintlig dator på
lördag.



6.

Inkommen post;







Mail om Kurser hos Studiefrämjandet; Skickas till sektorerna (Christina)
Mail från Försvarsmakten om patrullhundsutbildning; Vidarebefordrat till Tjänstehundssektorn.
Mail från Studiefrämjandet om deras årsmöte; Ingen åtgärd.
Mail om dator till Agility; Annette kontaktar Lotta och Patrik (se protokoll punkt 10).
Mail från medlem om att personligen rekvirera protokoll från styrelsemöten; Enligt stadgarna för SBK
lokalklubb ska protokollen ”vara tillgängliga för medlemmar”. Protokoll från våra styrelsemöten,
medlemsmöten och årsmötet finns i en pärm på kansliet och läggs ut på hemsidan vilket är tillräckligt
enligt besked från Förbundsstyrelsen.

7.

Ekonomi; Kassören hade skickat in resultat och balans för januari och februari och ekonomin är
fortsatt god.

8.

Belysning parkering; Annette kontaktar Boo Energi för kontroll av belysningsstolparna och Carin
kollar med samma elfirma som offererar elementen för att se om de kan inkludera att fixa timern till
parkeringsbelysningen.

9.

Trasigt rör för brunnstömning; Annette följer upp.

Nacka Brukshundklubb
www.nackabk.nu

10. Dator till Agility (se även mail från Lotta, bilaga 1 mail nr 4); Styrelsen stödjer att Agility köper in
ytterligare en dator så att klubben har en extra dator som back-up.
11. Ärendelistan; Gicks igenom och uppdaterades.
12. Datum för styrelsemöten; Nästa möte blir den 11 april kl 19.00. Tider för övriga möten beslutas på
nästa möte.
Medlemsmöten; Onsdagen den 1 juni kl 18.30, Onsdagen den 23 november kl 18:30
Årsmöte; Onsdag 22 februari, 2017 kl 18.30
13. Medlemsutskick; Christina kollar med Tina om kuvert och adressetiketter + lista över alla medlemmar,
och Patrik (om logga), och beställer 3000 kuvert.
14. Städdagar; Annette och Susanne inventerar vad som behöver göras och tar med till nästa möte.
15. Övriga frågor;



Fråga från Lydnad & Bruks om att byta dag för skotträning; Styrelsen tycker att vi ska fortsätta
ha skotten på måndagar.
Fråga från Lydnad & Bruks om vi kan ta in hjälp för att montera en ny bruksstege; Styrelsen
bifaller detta.

16. Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Justeras:

Annette Ståhl, Ordförande

Lars Magnusson, Justerare

Christina Rudén, Sekreterare
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