Västra Medelpads brukshundklubb

Styrelseprotokoll

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB
Närvarande:

Birgitta Forsberg ordförande,
Ingela Jonsson kassör,,
Eva Forslin TÄS/kök

Anmält förhinder:

140406

Klubbstugan, Västernäset
Marianne Hyllested vice ordf. Ingrid Mattsson sekreterare,
Kristina Westberg RUS,
Jens Wikström ledamot,
Susanne Almgren Web-PRinfo

Ove Wikström ledamot/fastighet, Malin Savander ledamot/HUS, Ronny Lundahl
suppleant/tjänstehund, Mari Kärfstedt TÄS/kök, Tommy Savander suppleant.

Mötets öppnande

§ 30

Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet
öppet. Eva Forslin representerade TÄS/kök då Mari Kärfstedt
anmält förhinder.

Val av justerare

§ 31

Till att justera dagens protokoll valdes Jens Wikström.

Godkännande av dagordning

§ 32

Dagordningen godkändes.

Inkommande skrivelser

§ 33

Se bilaga.

Utgående skrivelser

§ 34

Se bilaga.

Ekonomisk rapport

§ 35

Kassa
Bank
Lån
Summa
Fodran
Totalt

150,00
27.794,82
-43.336,00
-15.391,18
50.000,00
34.608,82

Förra året var ekonomin 33.007,06 denna månad.
50.000kr är utbetalt för räkning på handikappanpassning,
vilket är redovisat till Länsstyrelsen för att vi skall få utbetalning av
byggdeavgiftsmedel.
Föregående protokoll

§ 36

Rapporter
Täs

§ 37

Föregående protokoll lades till handlingarna.
Eva Forslin rapporterade att rallylydnadstävlingen ägde rum
den 5 april med ca 50 startande med 2 domare, 1 domaraspirant
och 2 bakskrivare.
Lydnadstävlingen äger rum lördagen den 12 april, klass 1-Elit.

Rus

MH-banan ser mycket bra ut i nuläget då träd har åtgärdats efter
stormen Ivar.

Hus

Allmänlydnad 1 är fulltecknad och instruktörer tillsatta, startar den
14 april. Ännu en allmänlydnad 1 är nästan fulltecknad.
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Köket
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Köket ordnade med mat och fika till Rallytävlingen den 5 april.
Trots få deltagande till bakdagen den 6 april blev det en hel del
fikabröd bakat. Önskemål framkom även om en skylt att fikabröd
skall återfrysas. Ingrid Mattsson ordnar detta.

Fastighet

Träden efter stormen Ivar är nu åtgärdade.

Tjänstehund

Ej närvarande.

Styrelsen

Ingen representant på årsmötet.

Agility

Mötet diskuterade olika möjligheter till en instruktör för en
agilitykurs, detta tas upp igen vid nästa möte.
Susanne Almgren Web-PRinfo avviker från mötet.

Beslutspunkter

§ 38

Årets målsättning

a)
Målsättning för året är att öka medlemsantalet.
Vid föregående möte beslutades att Mari Kärfstedt kontaktar
uppfödare i trakten för att lämna infoblad om klubben till sina
valpköpare, detta pågår. Infobladet baseras på bladet till nya
medlemmar, endast några få korrigeringar av text, Ingrid Mattsson
ordnar med detta.

Sponsorer

b)
Jens Wikström har kontaktat gamla och nya sponsorer och kassör
Ingela Jonsson har fått underlag för att fakturera dessa.
Ett plank för sponsorväggen ute på klubbområdet iordningställs av
Jens Wikström.

Ekonomisk kontroll

c)
Kassören informerade om att det fortfarande finns betalningar som
resterar, 2 st kursavgifter är obetalda från 2013.
Redovisningen till Länsstyrelsen om kostnader för
handikappanpassning är nu gjord.
Inbetalningar för korvförsäljningen är inte klar. Ingela Jonsson
kontrollerar betalningarna och kontaktar respektive säljare för
påminnelser.

Representant till mellandistriktets
lokalklubbkonferens

Hundens Dag

d)
Marianne Hyllested, Eva Forslin och/eller Marie Kärfstedt
representerar klubben och anmäler detta själva.
e)
Mötet beslutar att anordna en rasparad vid Hundens Dag den
29 maj. Ingen ansvarig till Hundens Dag fanns att tillgå.
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Ekipageväggen

f)
Mötet beslutar att godkänna merittavlan för ekipageväggen.
Ekipageväggen har plats för 36 st ekipage. Mallen laddas ner från
hemsidan, denna fylls i och kompletteras med foto på förare och
hund, denna sändes tillbaka till webmaster för utskrift och
uppsättande på vägg. Önskas hjälp med fotografering kan
Susanne Almgren kontaktas.

Sverigelotter

g)
Mötet beslutade att Sverigelotterna även skall säljas på klubben
vid planerade aktiviteter.

Uppdragslistan

§ 39

Gicks igenom och uppdaterades.

Övriga frågor

§ 40

Ordförande informerade att Ånge Kommun besöker klubben
måndagen den 7 april för att titta på anläggningen och att Olle
Lundgren kommer till klubben för att arbetspröva.
Ånge Ridklubb kommer även i år att hyra klubbens anläggning,
2 veckor i augusti.
Inför medlemsmötet den 4 maj kl. 18.00 diskuterade någon typ av
aktivitet/event, Birgitta Forsberg ordnar med detta.
Marianne Hyllested vice ordförande avviker från mötet.

Nästa möte

§ 41

4:e maj 2014 kl. 19.00.

Mötets avslutande

§ 42

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed
mötet.

Östavall 2014-04-06

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

-----------------------------------------------------Ingrid Mattsson, sekreterare

-------------------------------------------------Jens Wikström, justerare

3

Västra Medelpads brukshundklubb

Uppdragslita
20121104/§122 a

Ingela

20131103/§119
HUS
20140302/ §24

Sekreterare

20140302/ §25b

Mari/Ingrid

20140302/ §25d

Kassör

20140406/ §37

Ingrid

20140406/ §38a

Ingrid

20140406/ §38b

Jens

20140406/ §38c

Ingela

Malin/Ingrid
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Kassör får uppgift att föra över pantbrev på
klubben från säljaren.
Tar fram protokollunderlag på beslut ang.
kursavgifter
Malin Savander och Ingrid Mattson ordnar med
anslagstavlans utseende, en kalender inhandlas
bl.a. för detta ändamål.
Mari Kärfstedt får i uppdrag att kontakta uppfödare
för att lämna infoblad till valpköpare, Ingrid skickar
ut dessa till uppfödarna.
Inbetalningar för korvförsäljningen är inte klar.
Ingela Jonsson kontrollerar betalningarna och
kontaktar respektive säljare för påminnelser.
Önskemål framkom även om en skylt att fikabröd
skall återfrysas. Ingrid Mattsson ordnar detta.
Infobladet baseras på bladet till nya medlemmar,
endast några få korrigeringar av text, Ingrid
Mattsson ordnar med detta.
Ett plank för sponsorväggen ute på klubbområdet
iordningställs av Jens Wikström.
Inbetalningar för korvförsäljningen är inte klar.
Ingela Jonsson kontrollerar betalningarna och
kontaktar respektive säljare för påminnelser.
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Pågår
Delvis gjort
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
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