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PROTOKOLL
Styrelsemöte 6-2020
Art:

Styrelsemöte

Plats:

Digitalt möte – och i klubbstugan

Närvarande:

Lotta Johansson, ordförande (klubbstugan)
Eva Jakob, vice ordförande (klubbstugan)
Heléne Eliasson, sekreterare (klubbstugan)
Margaretha Carlsson, kassör (klubbstugan)
Johan Berglin, ledamot (hangouts)
Mats Ringlöv, ledamot (hangouts)
Anna Holter, suppleant (hangouts)
Monica Strålberg, ledamot (hangouts)
Ulle Liukkonen, ledamot (klubbstugan)

Anmält förhinder:

Ann-Christin Pettersson jobbar, Lena Unger sjuk

§ 57

Mötets öppnande

Ordförande Lotta Johansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 58

Val av justerare

Ulle Liukkonen valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 59

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 60

Föregående protokoll

Mailats till alla för påseende innan mötet, protokollet godkändes.

§ 61

Skrivelser/Post/Att-göra-lista

Fakturor samt flera mail från SBK ang. pandemin.
Att-göra-listan uppdaterades ang. Avloppsanläggningen, My Cloud, Belysning och Nyqvist
Såg.

§ 62

Ekonomi

Föreningen ligger + ca 51,000 kr och vår ekonomi är fortfarande stabil. Kassören
meddelade glädjande att hennes förfrågan till distriktet angående medlemsavgifter
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mottagits positivt. Vi kommer endast behöva betala det första kvartalets faktura och
kommer ej debiteras resten av året. Frågeställningen var om vi inte kunde slippa det i år
pga. förlorade inkomster för alla klubbar i samband med Covid -19 och inställda
arrangemang, tävlingar och prov.

§63

Coronatider

Medlemsmötet den 25/5 flyttas fram till den 15/6 pga. pandemin, förhoppningsvis kan vi
hålla det utomhus. För övrigt inget att tillägga.
Nu när SBK släppt lite på direktiven att vi kan arrangera tävlingar och prov utomhus med
högst 50 personer, ska vi ställa frågan till de ansvariga i prov och Tävling om de kan tänka
sig att planera in ngt under sommaren?

§ 64

Rapporter

Avel och Hälsa:
- Utställning, Margaretha har ställt frågan till ”Avel och Hälsa” centralt om nytt datum för
att arrangera officiell utställning. Utöver det planeras för en inofficiell utställning den 1
& 2 augusti med upplägget att de anmälda får olika samlingstider och att vi aldrig är
fler än 50 personer på plats inne på området samtidigt.
- Mental kör på som vanligt med både MH och MT i vår och sommar, med vissa
restriktioner. Oerhört stort tryck på mentalsidan beroende på att många klubbar ställt
in sina planerade tillfällen. Direktiven att man måste bo inom länet kvarstår tills vidare.
- BPH rullar på som vanligt med många anmälda, samma direktiv som på MH/MT, att
deltagarna måste bo inom länet.
Prov och Tävling:
- Bruks & Lydnad ställer in de planerade tävlingarna Elit- och Lägre spår i juni pga. kort
framförhållning ang. att vi får arrangera prov igen.
- Inget övrigt att rapportera
HUS:
- Inget att rapportera.
Samhällsnytta:
- Inget att rapportera.
Organisation:
- Stugan/grunden sjunker? Något vi måste kolla upp i sommar.
- Avloppsåtgärderna fortskrider och går framåt, till veckan kommer Johan ha med sig en
entreprenör och titta på plats.
- Städdag på klubben den 23 maj, de som deltar kommer bli bjudna på hamburgare.

§ 65

Övriga frågor/ärenden

Sop sand - Klubben har fått två lass sop sand, ifjol tog vi ett beslut att ej använda det på
klubben. Vad är det som gäller, är den miljöfarlig? Inget beslut togs.

Vandringsleden över mentalbanan – Känns inte helt okey att det helt plötsligt kan
dyka upp människor som är ute på vandring när vi har mentaltester, det kan sluta med en
olycka om vi har otur. Under de mentalbeskrivningar vi haft har vi fått stoppa folk och
meddelat att vi har prov med lösa hundar och skott, en del kommer även traskande över
appellplanen. Vore olyckligt om det sker när vi har tävlingar.
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Anna föreslår att vi sätter upp skyltar på vandringsleden långt innan de kommer fram till
vårt område, hon tar fram ett förslag.

Agility – vi borde komma ut med ett besked snarast till våra medlemmar om hur och när
de kan börja nyttja agilitybanan igen, några medlemmar som redan frågat.
Styrelsen beslutade att vi bjuder in till en ”kick-off” innan nästa styrelsemöte den 9 juni.
Ulle är ansvarig för träffen och önskvärt att några fler från styrelsen även närvarar. Heléne
fixar ett evenemang på FB om träffen.

Fartbegränsning – Lotta har blivit kontaktad av kommunen med anledning av de farthinder av sop sand vi lade upp på vägen. Trafiken förbi oss har ökat markant under våren
och de flesta gasar på ganska bra.
Kommunen meddelade att vi måste kontakta Länsstyrelsen och ansöka om en
fartbegränsning efter vägen, som det är nu är det 70 km på vägen.
Styrelsen beslutade att skriva ihop ett brev till Länsstyrelsen, Heléne hör med Bushmen
Riders om de kan tänka sig att vara med på det.

§ 66

Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte är den 9 juni kl. 19:30, efter ”Kick-off” med Agilityn som bjuds in till kl.
18:30.

§ 67

Mötets avslutande

Lotta Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

__________________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

__________________________________________
Lotta Johansson, mötesordförande

____________________________________
Ulle Liukkonen, justerare

