Västra Medelpads brukshundklubb

Styrelseprotokoll

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB

170813

Klubbstugan, Västernäset

Närvarande: Jens Wikström vice ordförande, Ove Wikström ledamot/fastighet,
Carina Thor, Mari Kärfstedt kök, Ingela Jonsson, Anette Hansson, Gabriella
Högberg suppleant
Anmält förhinder: Birgitta Forsberg , Lena Hedlund, Karin Nilsson
Frånvarande: Erika Larsson
Mötet öppnade
och

§81 Vice Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna
förklarade mötet öppnat

Val av justerare

§82 Till att justera dagens protokoll valdes Anette
Hansson
§ 83 Gabriella Högberg

Val av sekreterare
Godkännande av
dagordning

§ 84 Dagordningen godkändes

Inkommande Skrivelser § 85

Inget att redovisa

Utgående skrivelser

§ 86 Skickats till Sbk 0:or på platsliggning

Föregående protokoll

§ 87 Läggs till handlingarna

Ekonomisk rapport

§ 88 Kassa 0
Bank 88574:92
Summa 88574:92
Lån 16672:Totalt 71902:92

Rapporter
Täs

§ 89
Brukstorpet gått av stapeln med tio starter i sök
på fredagen , 19 spår på lördagen och 17 spår på
söndagen.

Rus

2 MH genomförda med 13 hundar. Inget planerat
för hösten

Hus

En allmänetta pågår sedan juni , 2 st nosw. har
genomförts och 1 nosw på gång.
Kolla med Carolin om hon kan ha en Rallykurs. Man
kan blanda nybörjare och fortsättning.
Valpkurs är full men fattas instruktör, hör med Lena
Försöka få till en helgkurs i spår.

Kök

Inget att rapportera.

Fastighet

Ove Wikström meddelar att målning av fastigheten
är uppskjuten. Försöka söka bidrag till målning?

Styrelsen

Inget att rapportera.

Beslutspunkter

§ 90 Inget att rapportera

Uppdragslista

§ 91 Inget att rapportera

Övrigt

§ 92
a)

Jobba på att få medlemmar att hjälpa till.
Mari orolig för klubbens ekonomi pga för få
kurser, föreslår att klubben skall ordna med
bilbingo 6g nästa år, går åt 6 st personer varje
gång som funktionärer, ansökningsavgift 2600:-. (
beslutspunkt på nästa möte)

b) Städning av golv och köksbänkar lejas ut var 14 dag.
c) Se över avtalet med Antizimex till nästa
kontraktsskrivning.

d) Marie vill ha plexiglas på altanen i väster och
rovfågelsiluetter i plåt till altanen.
Nästa möte

§ 93

Styrelsemöte 3/9-17

Mötet avslutade

§ 94

Vice ordförande tackade för visat intresse och
avslutade därmed mötet.

Ånge 20170813

--------------------------------

------------------------------

Jens Wickström vice ordförande

Gabriella Högberg sekreterar

--------------------------------Anette Hansson justerare

