Västra Medelpads Brukshundklubb, Styrelseprotokoll 2018-06-04. Klubbstugan, Västernäset

Närvarande: Birgitta Forsberg; Ordförande, Karin Nilsson; Ledamot, Ove Wikström;
Ledamot/fastighet, Ingela Jonsson; Kassör, Elenor Mattsson; suppleant.
Anmält förhinder: Lena Hedlund, Mari Kärfstet, Jens Wikström, Gabriella Högberg

Mötets öppnande §70 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Val av Justerare §71 a) Till att justera dagens protokoll valdes Owe Wikström.
b) Elenor Mattsson valdes som dagens sekreterare.
Godkännande av dagordning §72 Dagordning godkändes
Inkomna skrivelser §73 Godkändes
Utgående skrivelser §74 Godkändes
Föregående protokoll §75 Inget att tillägga. Lägges till handlingarna
Ekonomisk rapport §76 Kassa: 942 kr. Bank: 85,982, 45 kr. Totalt: 86,924,45 kr.
Ekonomisk rapport denna månad föregående år: 93,763,62 kr
Rapporter §77
TÄS – ej närvarande. Har tävlingar 9-10/6 i Sök samt Spår.
RUS – ej närvarande.
HUS – Owe har påbörjat en tävlingslydnadskurs 3/6. Allmänlydnad 1 är startad 16/5.
Agility är startad 28/6. Valpkurs ska starta.
KÖK – ej närvarande. Önskar få bakat inför kurser/tävlingar/aktiviteter.
FASTIGHET – se över återsändning av studiefrämjandets material som lånades till
hundens dag. Owe förbereder inför tävlingarna, klipper gräs. Glasmästaren Roger
Pålsson sponsrar med att kitta fönstren, får sponsringsskylt uppsatt på sponsortavlan.
TJÄNSTEHUND – inget att rapportera
(STYRELSEN) – SBK:s 100-årsdag firades med tipspromenad, tårta och jubel.
15 medlemmar deltog.
Beslutspunkter §78
A) Årets målsättning- bordlägges.
B) Ekonomisk kontroll (ekonomiavstämning)– Det behövs ökat resultat.
C) Utvärdering styrelsenärvaro- Aug-Sep 2017, 4,6 deltagare per möte. 2018 har det
hittills varit 5,1 per möte. Dessa siffror gäller enbart styrelsen ej komittéerna.

Västra Medelpads Brukshundklubb, Styrelseprotokoll 2018-06-04. Klubbstugan, Västernäset

Styrelsemötena på Måndagarna löper året ut och fram till årsmötet. Utvärdering
sker igen i Februari 2019.
Uppdragslista §79 – Lägg in i uppdragslistan att Ingela kollar korvförsäljning gäller from 180507.
Övriga frågor §80 – Agility kommer med inventering av hinderpark gällande vad som behöver
förnyas och pris på det.
Nästa styrelsemöte §81 - Styrelsemöte 20180813
Mötets avslutande §82 - Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet

Ånge 20180605

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

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

Birgitta Forsberg, ordförande

Elenor Mattsson, sekreterare

------------------------------------Owe Wikström, justerare.

