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1. Mötet öppnas
Magnus öppnade Zoom-mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

2. Val av protokollgranskare
Stefan Nygren och Emma Hugosson.

3. Information från styrelsen
I år är det många nya medlemmar i styrelsen, så hela styrelsen har en utbildning i föreningsteknik och
styrelsearbete med Studiefrämjandet på lördag 27 mars (digitalt).
Utöver SKB:s kärnverksamhet och verksamhetsplanen har styrelsen tittat på fyra punkter att jobba extra
med under året:
•
•
•
•

Ett välkommen-till-klubben-brev som ges till alla nya medlemmar. Det ska innehålla allmän
information om klubben, och beskriva de olika verksamheterna.
Klubbstugan ska uppdateras och ses över, t.ex. anslagstavlorna och annan inredning.
Köket behöver komma igång, med några ansvariga personer som håller samman vid arrangemang
och tävlingar.
Föreläsningar i samband med medlemsmötet kan locka fler att delta och vara aktiva.

4. Rapporter
HUS

Bruks
Agility
Lydnad
Rallylydnad
Nosework
Klubben

Ekonomi

Kurser är igång, både interna och externa. En instruktörsutbildning är planerad till
senare delen av året. Arbetar fram en ny policy för fortbildning, som läggs fram för
beslut på nästa medlemsmöte. Har försökt att få till fler valpkurser och
allmänlydnads-, men har haft svårt att få instruktörer till det, fler utbildade
instruktörer kan eventuellt hjälpa upp detta.
Ingen verksamhet sedan höstens söktävling, vårens spårtävling är inställd.
Ett agilitymöte för att bilda en sektor är planerat. Annars är ingen verksamhetigång.
Letar efter någon som kan hålla agilitykurs.
Ska ha första mötet snart. Majtävlingen är inställd, återstår att se hur det går med
Bockalydnaden. Ida ska undersöka om det är möjligt att ordna inofficiell tävling med
olika starttider. Träningsdagar planeras.
Ingen verksamhet efter årsmötet.
Ingen verksamhet, finns planer på att lägga till SKB:s specialsök i sektorn.
Vi har haft en vattenläcka i köket, från diskmaskinen. Tills vidare sköter Björn
disken. Magnus rapporterar skadad till försäkringsbolaget. Spisfläkten är bytt. Bertil
och Björn har lagat hålorna vid parkeringen. Några döda björkar på kommunens
mark vid parkeringen behöver tas ner innan de ramlar ner. Magnus kontaktar
kommunen om detta.
Det har kommit in en hel del kursavgifter men fakturan till medlemsavgifterna till
distriktet har inte kommit än, vilket gör att det ser mer positivt ut än vad det är.
Senaste månaderna har gått jämnt upp.

5. Övriga frågor
•

Fråga kring ”kaffekorten” som vi haft innan kom upp, och mötet ställde sig positivt till att införa
det igen.

6. Beslut
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Inga beslutsfrågor fanns anmälda.

7. Mötet avslutas
Magnus avslutade mötet.

____________________________________________
Ordförande

____________________________________________
Sekreterare

____________________________________________
Justerare Stefan Nygren

_____________________________________________
Justerare Emma Hugosson
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