VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDSKLUBB

Styrelseprotokoll

Västra Medelpads brukshundsklubb

181105
Klubbstugan, Västernäset

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

Mötets öppnande

§ 122

Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet
för öppnat.

Val av justerare

§ 123

Till att justera detta protokoll valdes Ove Wikström.

Val av sekreterare

§ 123 b)

Sekreterare till detta möte valdes Karin Nilsson.

Godkännande av dagordning

§ 124

Dagordningen godkändes efter justeringar.

Inkommande skrivelser

§ 125

Godkändes och lades till handlingarna.

Utgående skrivelser

§ 126

Godkändes och lades till handlingarna.

Föregående protokoll

§ 127

Godkändes efter korrigering av paragraf 117 e)
”Styrelsen rekommenderar att utb Jens Wikström till testledare och
Gabriella Högberg, Andrea Dahlberg, Susanne Almgren, Inger och
Rune Örn, Ulla Larsson till MH figuranter.”

Ekonomisk rapport

§ 128

Kassa:
942,00
Bank:
46 615,27
Lån:
0,00
Totalt: 47 557,27
Föregående år : 99 744,00

Rapporter
TÄS

§129
Årets sista tävlingar genomförda. Halloween tävlingen med
26st anmälda och bra genomförande. Utställningen flyttas till maj
2020. Klubben uthyrd maj 2019, Kennekläger.

RUS

Jens forskar vidare att vi ev har en mentalfigurant utbildning i
klubbens regi.
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HUS
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Kurs i Förberedande inför spår och sök startad. En kombinerad
kurs Valp/Allmän 1 planerar att starta. 7st kurser klara under året.
Snart är allt inrapporterat till Studiefrämjandet.

Köket

Allt snart klart. Funktionärsfesten avklarad. 18st deltog och hade
trevligt. Det serverades tre rättersmiddag som tillagades på plats

Fastighet

Allt är undanplockat och klart inför vintern.. Grävare och
sprängare beställd för att ta bort stora sten på parkeringen.
Kostnad för detta 4 000kr. Vi får ett gruslass sponsrat som Ove och
Jens fördelar ut. Ramperna till stugorna behöver ses över.
Karin och Ove kollar detta.

Tjänstehund

Inget att rapportera.

Styrelsen

Styrelsen rapporterar att vi har haft Funktionärsfest där alla
uppvaktades med en ros/rosor och sektoransvariga fick en
amaryllis .

Beslutspunkter

§ 130

a) Årets målsättning

Det blir svårt att nå målen detta år.

b) Ekonomisk kontroll

En grundlig genomgång gjordes och det finns flera fel i budgeten
som måste ses över..

c) Lokalklubbskonferens

Styrelsen beslutar att anmäla 5st till mötet i Sollefteå den 11/11.

d) Årsmötet

Årsmötet planeras att hållas på klubben till den 17/2 2019
kl 16:00 med efterföljande konstitueringsmöte. Vi beställer ev
smörgåstårta, ej supe´. Vi börjar med ett styrelsemöte kl 15:00.
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e) Inköp av klubbjackor
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Då frågan om att köpa in klubbjackor har uppkommit så ger
styrelsen Lena i uppdrag att kolla upp priser och intresse.

Uppdragslistan

§ 131

Gicks igenom och uppdaterades. Karin kollar ramper och Lena
kollar upp priser på jackor mm. Ingela köper en amaryllis till vår
veterinär som välkomstgåva. Utställningen framflyttad, Mari
ansvarig.

Övriga frågor

§ 132

Fråga om att köpa en blomma till vår nya veterinär Ulrika
Jonsson. Styrelsen beslutade att Ingela gör det.

Nästa styrelsemöte

§ 133

3/12 kl.19:00.

Mötets avslutande

§ 134

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Borgsjöbyn 20181105

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

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

Birgitta Forsberg, Ordförande

Karin Nilsson, vice sekreterare

....................................................................
Ove Wikström, justerare
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