2020-09-24

PROTOKOLL
Styrelsemöte 9-2020
Art:

Styrelsemöte

Plats:

I klubbstugan

Närvarande:

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

Ej närvarande:

Lena Unger och Ulle Liukkonen

§ 95

Mötets öppnande

Ordförande Lotta Johansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 96

Val av justerare

Monica Strålberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 97

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 98

Föregående protokoll

Föregående protokoll har tidigare mailats till alla i styrelsen, inga kommentarer. Protokollet
godkändes.

§ 99

Skrivelser/Post/Att-göra-lista

”Att-göra-lista” gicks igenom och uppdaterades. Förutom ansökan av stugbidrag från
kommunen Ingen inkommen post förutom fakturor.
Heléne fyller i ansökan till kommunen för stugbidraget och skickar in det innan 30/9 som
är deadline.
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§ 100

Ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsatt god trots Covid 19 och många inställda arrangemang hittills i
år. Den största delen beror på att vi kunnat arrangera kurser, BPH, MH och MT som vanligt,
där det i år varit ett oerhört tryck från anmälda att få en plats.
I kassan finns idag ca 415.000 kr.
Kassörskan kommer skicka ut resultat för året till alla ansvariga i de olika arbetsgrupperna
så de kan börja titta på nästa års budget. Ett planerings- och budgetmöte är bokat till den
19/11.

§ 101

Coronatider

Ingenting nytt från SBK/SKK sedan den 15/8 men vi fortsätter att vara försiktiga i vår
verksamhet och håller arrangemangen ”Corona säkra”. Avel & Hälsa fortsätter att endast
tillåta deltagarna på MH, MT och BPH att endast ha med sig en person som publik, i övrigt
ingen publik, endast figuranter på banan. Om det kommer ut nya direktiv från FHM, SKK
eller SBK ser vi över dem och överväger hur vi ska göra hos oss.

§ 102

Rapporter

Avel och Hälsa:
- Utställning: Domare till nästa års hundutställning är klart, det blir Kurt Nilsson och
Yvonne Brink. Idag har det skickats ut information från SKK till VNKK på ett förslag om
att vi ska erbjuda Exteriörbeskrivningar pga. att det inte funnits möjlighet att anmäla
till utställningar i år. Mer info kommer inom kort, vi avvaktar och ser vad de säger.
- MH/MT: Rullar på med fortsatt stort intresse. Direktiven att man måste bo inom länet
kvarstår tills vidare, men fundering finns att lätta på det i höst.
- BPH: rullar på som vanligt med många anmälda, samma direktiv här, att deltagarna
måste bo inom länet tills vidare.
Prov och Tävling:
- Bruks o Lydnad: Förberedelser inför höstens tävlingar har påbörjats.
- Specialsök/NoseWork: Inget att rapportera.
- Rallylydnad: Inget att rapportera.
HUS:
- I slutet av augusti hölls en Instruktörsträff, där det bl.a bokades en ”Instruktörshelg” till
våren. Nya kurser startar i slutet av denna månad samt i oktober.
Samhällsnytta:
- Inget att rapportera.
Organisation:
- Stuga: Avloppet inte åtgärdat ännu men så fort Johan får lös de som ska fixa det
kommer arbetet att påbörjas. Färdigställandet av belysningen kommer påbörjas inom
kort.
-

Kök: Har önskemål om att få något större bänkyta, styrelsen tittar på det. Den nya
kylen/frysen kommer levereras imorgon.
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§ 103

Kongressen 2021

Kongresshandlingarna samt motioner gicks igenom.
Mötet beslutade att vi ställer oss bakom och är eniga med SBK och deras svar till
Motionerna nr 1–6, däremot ställer vi oss eniga med motionärerna för Motion nr 7 och 8.
Heléne och Margaretha sammanställer ett mail till MND med vårt ställningstagande för de
två motionerna, så att Distriktets representant har med sig det till Kongressen.

§ 104

Övriga frågor/ärenden

Valberedningen? – då det snart är dags för valberedningen att påbörja sitt arbete bjuds de
in till nästa styrelsemöte där den nya valordning skall informeras och gås igenom.
Allmänt gnäll? – den sista tiden har det gnällts lite här och där på klubben och något
ligger och pyr. Aktuellt utskott bokar ett möte med berörda så att det inte blir större än
vad det är.
Vi måste alla tänka på vad vi säger och hur vi uppför oss samt säga ifrån om vi hör sådant
som inte är okey. ”Det som ploppar upp i huvudet behöver inte alltid komma ut ur
munnen”.
Värdegrund – behövs påminnas om igen, förslagsvis på medlemsmötet som är i början av
december. Skickas ut till styrelseledamöter/suppleanter innan och att vi går igenom den på
något av styrelsemötena innan medlemsmötet.

§ 105

Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte är den 22 oktober kl. 19:00.

§ 106

Mötets avslutande

Lotta Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

__________________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

__________________________________________
Lotta Johansson, mötesordförande

____________________________________
Monica Strålberg, justerare

