Västra Medelpads brukshundklubb

Styrelseprotokoll

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB
Närvarande:

20170108

Klubbstugan, Västernäset

Birgitta Forsberg ordförande, Jens Wikström vice ordf, Ingela Jonsson sekreterare, Ove Wikström
ledamot/fastighet, Mari Kärfstedt TÄS/KÖK, Annette Hansson ledamot.

Anmält förhinder: Lena Hedlund sekreterare, Karin Nilsson ledamot, Gabriella Högberg ledamot,
Frånvarande:

Rune Örhn ledamot.

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet
öppnat.

Val av justerare

§2

Till att justera dagens protokoll valdes Jens Wikström

Godkännande av dagordning § 3

Dagordningen godkändes.

Inkommande skrivelser

§4

Lades till handlingarna

Utgående skrivelser

§5

Lades till handlingarna

Föregående protokoll

§6

Föregående protokoll lades till handlingarna efter en justering av
felaktigt datum för årsmöte. Nytt datum 11/2 2017 .

Ekonomisk rapport

§7

Kassa
Bank
Summa:
Lån
Totalt

Rapporter

§8

0,00
99444,62
99444,62
11672,00
87772,62

Täs

Inget att rapportera.

Rus

Inget att rapportera.

Hus

Förslag på datum för utbildning av tävlingsledare är lagd till 18-19
mars 2017. Mari Kärfstedt ska gå en ledarutbildning 2.

Köket

Köket är tapetserat och klart.

Fastighet

Vi har ordnat med en som ska snöröja i vinter, det är Ivar
Westberg som Ove kontaktar när vi vill ha snöröjt mot ersättning
av driftkostnaden. Vecka 20 är målarvecka för målning av
fastigheten.

Styrelsen (Tjänstehund)

Inget att rapportera.
Sign:______________________
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§9

a) Årets målsättning

Vi når inte medlemsantalet i år. Vi får se över målsättningarna och
revidera dem till årsmöte.

b) Ekonomisk genomgång

Vi har inte fått in alla betalningar för försäljningen av korv, ost och
chokladen. Vi har fått betalt för 34 stycken korvar. Kunden betalar
170:- per korv, vi betalar 125:- /korv. Vi tjänar 45:- per korv. Vi har
inte fått betalt för 18st. korvar,

c) Årsmöteshandlingar

Vi måste se över målsättningen.
Verksamhetsberättelsen ska skrivas och då måste alla lämna in
sina handlingar. Rus, Kök och fastighet är klara. Saknas gör Täs
och Hus. Alla handlingarna måste vara inlämnade till Birgitta
senast 13/1 kl. 12:00.
Sammanställningarna till årsmöteshandlingarna gör Birgitta.
Budgetspecifikation skriver Ingela Jonsson och skickar till Birgitta.
Ingela skickar ut resultatrapporten till alla som ska kolla och ge sin
kommentar.

Uppdragslistan

§ 10

Övriga frågor

§ 11

A) Valberedning
.

Reviderad med det som är klart.

Vi fick telefonledes rapport om valberedningens förslag.

Nästa möte

§ 12

11/2 2017 kl 16,00.

Mötets avslutande

§ 13

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed
mötet.

------------------------------------------------Birgitta Forsberg, ordförande

-------------------------------------------------Jens Wikström, justerare
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-----------------------------------------------------Annette Hansson, vice sekreterre
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Uppdragslita
20121104/§122 a

Ingela

Kassör får uppgift
att föra över
pantbrev på
klubben från
säljaren.

Pågår

20141208/ §118e

Birgitta F

Klart

151101 §122a

Lena

Klubben skall jobba
vidare på ansökan
om 2 st
värmepumpar till
lokalerna.
Renovera klubbens
anslagstavla
Träningskort för
ledare

Klart

160605 §63

Pågår

160605 §63

Jens

Vi kollar Wifi och
driftsäkerhet.

Pågår

160605 §76

Jens och Owe

Vi kollar upp datum
för målarvecka till
nästa sommar.

Klart
Vecka 20

16 §

Lena

Tapetsering av
köket

Klart
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