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PROTOKOLL
Styrelsemöte 5-2020
Art:

Styrelsemöte

Plats:

Digitalt möte - Hangouts

Närvarande:

Lotta Johansson, ordförande
Heléne Eliasson, sekreterare
Margaretha Carlsson, kassör
Ann-Christin Pettersson, ledamot
Johan Berglin, ledamot
Mats Ringlöv, ledamot
Anna Holter, suppleant

Anmält förhinder:

Eva Jakob, Monica Strålberg, Ulle Liukkonen, Ann-Christin Pettersson
och Lena Unger

§ 45

Mötets öppnande

Ordförande Lotta Johansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 46

Val av justerare

Margaretha Carlsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 47

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 48

Föregående protokoll

Mailas ut i efterhand för påseende.

§ 49

Skrivelser/Post/Att-göra-lista

Ingen post annat än fakturor som är lämnade till kassören.

§ 50

Ekonomi

Ingen ekonomirapport idag pga. att kassören brutit handen och inte kunnat göra den. Hon
kommer dock att sammanställa en Balans- och Resultatrapport inom ett par veckor och
skicka till oss alla.
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§ 51

Rapporter

Avel och Hälsa:
- Utställning meddelar att dubbelutställningen den 9-10 maj ställs in pga. Corona.
- Mental kör på som vanligt med både MH och MT i vår, med vissa restriktioner.
Anvisningarna är uppdaterade så att figuranter och hundägare inte ska hälsa på
varandra osv. Tyvärr får vi ej ta emot ekipage som ej bor i Västernorrland så vissa
anmälda kommer få besked att de ej kommer få delta.
Prov och Tävling:
- Specialsök har funderat på att eventuellt arrangera en utomhustävling med
hemmadomare.
HUS:
- Kör, till att börja med. igång 3 kurser i vår, 1 valp, 1 allmänlydnad och 1 Rallylydnad.
All teori kommer hållas utomhus i dessa kurser då vi inte får bedriva aktiviteter
inomhus.
Organisation:
- Johan har haft ett uppstartsmöte med köket, ett bra möte och det känns mycket positivt
att de är två stycken som delar på ansvaret i köket detta år.
- Avloppsåtgärderna fortskrider och går framåt. Förhoppningen är att det skall kunna
åtgärdas i maj månad.
- Inköp av Kyl och Frys skjuts på framtiden tills vi ser hur ekonomin ser ut längre fram, vi
kommer få mycket mindre inkomster till klubben denna vår.
Inga fler utskott närvarande.

§ 52

Coronatider, hur ska vi agera och tänka?

Det kommer nya direktiv från SKK/SBK med jämna mellanrum och vi som klubb måste följa
dem. Vi bör stämma av, ”göra en analys” inför varje aktivitet.
Mötet beslutade att sammanställa den information vi har idag och lägga ut den både på
hemsidan och på FB så att våra medlemmar vet vad som gäller och även styrelsens
ståndpunkt. Vi tillägger att om man har frågor eller funderingar ang. pandemin så kan
frågor maila till info@timrabhk.com
För övrigt bör vi köpa in handsprit, ytdesinfektion, engångshandskar osv. De som har
städveckor framöver ska kontaktas och informeras om att städa ytor man vidrör noggrant
mm. Vi sätter även upp info på toaletterna samt i köket om att torka av efter sig med
inköpt medel för rengöring.

§ 53

Uppstartsmöte (efter detta möte)

Styrelsen kom inte på något annat att ta upp utöver den agenda som föreslagits.

§ 54

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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§ 55

Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte är bokat till den 18/5. Då nuvarande direktiv gäller fram till 31/5 blir
även det roligast via Hangouts.

§ 56

Mötets avslutande

Lotta Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

__________________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

__________________________________________
Lotta Johansson, mötesordförande

____________________________________
Margaretha Carlsson, justerare

