VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDSKLUBB

Styrelseprotokoll

Västra Medelpads brukshundsklubb

190217
Klubbstugan, Västernäset

Närvarande: Birgitta Forsberg ordförande, Karin Nilsson Vice sekreterare, Jens Wikström , Ingela Jonsson
kassör, Ove Wikström, Gabriella Högberg, Mari Kärfstedt,.
Anmält förhinder: Lena Hedlund, Ellinor Mattson.

Mötets öppnande

§ 15

Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet
för öppnat.

Val av justerare

§ 16

Till att justera detta protokoll valdes Gabriella Högberg.

Val av sekreterare

§ 16 b)

Sekreterare till detta möte valdes Karin Nilsson.

Godkännande av dagordning

§ 17

Dagordningen godkändes efter justeringar.

Inkommande skrivelser

§ 18

Inget att rapportera då underlag saknades.

Utgående skrivelser

§ 19

Inget att rapportera då underlag saknades.

Föregående protokoll

§ 20

Godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomisk rapport

§ 21

Kassa:
0,00
Bank:
31 378,77
Lån:
0,00
Totalt: 31 378,77
Föregående år : 72 433,84
Styrelsen diskuterade 2018 års budget. Vidare diskussioner
kommer att hållas på nästa möte med en större genomgång.

Rapporter
TÄS

§ 22
Mari planerar att röja nere på sekretariatet. Mari kommer även att
se över och få tag i domare för Rallylydnadstävlingarna.

RUS

Jens siktar på att försöka få till en heldag med MH.

HUS

1st valpkurs startar den 24/2 med 7st anmälda.
En träff med instruktörer är genomförd.

Köket

Mari har köpt in en smörgåstårta till årsmötet.
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Fastighet

Ove fortsätter att fixa vidare på klubben.

Tjänstehund

Inget att rapportera.

Styrelsen

Ingela har varit på mötet för Trygga ungdomsmiljöer.

Beslutspunkter

190217

§ 23

a) Minnesgåva

Styrelsen beslutade att lämna en Minnesgåva a 100kr till Alf
Edlunds bår i samband med begravningen´. Ingela ombesörjer
detta.

b) Möbler till stugan

Frågan hänskjutes till nästa möte.

c)Domarutbildning

Styrelsens rekommenderar att Mari Kärvstedt går
domarutbildningen för att bli rallylydnadsdomare. Kostnad för
detta ca 5 000kr.

Uppdragslistan

§ 24

Gicks igenom och uppdateras. Ingela sätter in på fond för Alf
Edlunds minnesbår.

Övriga frågor

§ 25

Ove meddelar att han håller i Öppet Hus träningarna på söndagar
fram till den 31/3. Tiden kommer vara kl.11:00-13:00. Från kl.
13:00 kommer det finnas möjlighet till att genomföra
träningstävlingar i Lydnad för en kostnad av 50kr. Han försöker
också ordna så det en gång per månaden finns möjlighet att göra
en träningstävling med en domare på plats för en kostnad av
100kr. Start söndag 24/2. Birgitta lägger ut på facebook.
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Birgitta lägger fram ett förslag till affisch för klubben och dess
aktiviteter.

Nästa styrelsemöte

§ 26

3/3 kl.14:00.

Mötets avslutande

§ 27

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Borgsjöbyn 20190217

....................................................................

.......................................................................

Birgitta Forsberg, Ordförande

Karin Nilsson, vice sekreterare

....................................................................
Gabriella Högberg, justerare
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