2020-06-09

PROTOKOLL
Styrelsemöte 7-2020
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 (klubbstugan)
Ulle Liukkonen, ledamot (klubbstugan)
Ann-Christin Pettersson, ledamot (klubbstugan)
Anna Holter, suppleant (hangouts)
Monica Strålberg, ledamot (hangouts)

Inget meddelat:

Lena Unger och Mats Ringlöv

§ 68

Mötets öppnande

Ordförande Lotta Johansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 69

Val av justerare

Eva Jakob valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 70

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 71

Föregående protokoll

Protokollet godkändes.

§ 72

Skrivelser/Post/Att-göra-lista

Ingen post förutom fakturor och info från SBK ang. pandemin.

§ 73

Ekonomi

Det kommer in bra med pengar för MH, BPH och kurser, positivt i dessa tider då vi har
mycket mindre verksamhet och vi inte får in det vi förväntade oss i år.
Kassören har noterat att det inte kommer in så mycket pengar för fika (swish/kontanter).
Föreslår att vi sätter upp ett anslag ”Du har väl inte glömt att betala för fikat?”.
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Fundering från kassören om det finns någon som har koll på klubbens alla nycklar? Vad
finns det för nycklar, vilka har nycklar osv?
Mötet beslutade att Johan får ansvaret att kolla upp detta och göra en förteckning över
nycklar och vem som har dem.

§ 74

Coronatider

Den information som kommit ut sedan det senaste styrelsemötet är vidarebefordrad till alla
i styrelsen. Enligt uppgift skall SKK komma ut med uppdaterad info denna vecka. Klubben
har fortsatt att hålla det mesta utomhus och vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens,
SKK och SBKs rekommendationer.

§ 75

Kick-off Agility

Få som slöt upp men inte desto mindre engagerade. Det bestämdes att från onsdag efter
midsommar ska det hållas ”träningskväll” för de som vill, att alla tränar själva och ingen har
ansvaret över träningen, men att man hjälper varandra om det behövs.
Nyckelskåp finns uppsatt inne i klubbstugan där nyckel till låset på agilitycontainern kan
hämtas av medlemmar när som helst de vill träna. Detta innebär att man även behöver
kvittera ut en tagg till klubbstugan för att ha tillgång till nyckeln.
En FB-grupp kommer startas ”Timrå BK Agility” med info om träningskväll och annat som
kan bli aktuellt.
De som var närvarande skulle fundera över en instruktör att bjuda in så vi kan arrangera en
träningshelg för våra agilityekipage i slutet av sommaren.
§ 76
Rapporter
Avel och Hälsa:
- Utställning Inför den inofficiell utställning den 1 & 2 augusti bör det annonseras mer,
sätta upp annonsen på djuraffärer och dela inlägget på FB.
- Mental rullar på som vanligt med stor efterfrågan både för MH och MT. Direktiven att
man måste bo inom länet kvarstår tills vidare.
- BPH rullar på som vanligt med många anmälda, samma direktiv här, att deltagarna
måste bo inom länet.
Prov och Tävling:
- Inget att rapportera pga. pandemin och inga prov eller tävlingar är planerade den
närmaste tiden.
HUS:
- Inbjudan har skickats till en valpkurs som ska starta inom kort.
Samhällsnytta:
- Inget att rapportera.
Organisation:
- Det har varit städdag på klubben och många slöt upp och det blev mycket gjort.
- Avloppsåtgärderna fortskrider, Johan väntar på ett utlåtande från kommunen ang.
utförandet/utformningen innan vi kan sätta igång.
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§ 77

Medlemsmöte 15/6

Måndag den 15 juni har vi medlemsmöte, Lotta är bortrest och kommer ej vara med, vem
sitter som ordförande istället?
Mötet kommer hållas utomhus och vi bjuder på grillad korv, Margaretha ber köket att
handla till grillningen.

§ 78

Övriga frågor/ärenden

Fartbegränsning – Bushmen Riders är tillfrågade och är gärna med på en skrivelse till
Länsstyrelsen ang. fartbegränsning på vägen.
Johan har hittat information om att kommunen visst kan begränsa hastighet och hjälpa till
med farthinder, han kollar upp detta med dem innan vi skickar brevet.
Styrelsen beslutade att Lotta och Helene hjälps åt med skrivelsen då den ska göras.

§ 79

Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte är den 13 augusti kl. 19:00.

§ 80

Mötets avslutande

Lotta Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

__________________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

__________________________________________
Lotta Johansson, mötesordförande

____________________________________
Eva Jakob, justerare

