
Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 160605

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Klubbstugan, Västernäset
Närvarande;  Birgitta Forsberg ordförande, Karin Nilsson vice sekreterare, 
Ove Wikström ledamot/fastighet,  Ingela Jonsson Kassör, Jens Wiksten Vice ordf, Gabriella Högberg
 
 

Anmält förhinder: Carina Thor HUS, Annette Hansson Ledamot, Lena Hedlund
Frånvarande: Rune Ohrn

Mötets öppnande § 53 Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet 
öppet.

Val av justerare § 54 Till att justera dagens protokoll valdes Jens Wikström

Godkännande av dagordning § 55 Dagordningen godkändes efter justeringar

Inkommande skrivelser § 56                      Lades till handlingarna.

Utgående skrivelser § 57 Lades till handlingarna.

Föregående protokoll § 58 Godkändes

Ekonomisk rapport § 59 Kassa 3646,00
Bank  90381,92                
Lån            _- 18672  ,00_________________                     
Totalt     75355,92         

Rapporter § 60
Täs Spår och söktävlingar genomfördes. Fint och bra genomförande
 
Rus 1 MH genomfördes med 4 hundar.1 inställt pga för få anmälningar.

Ytterligare MH är planerade 15/8 och 5/9

Hus Alla kurser är på gång. 2 anmälningar inkommit till spår resp 
valpkurs. Rutiner kring anmälningar bör ses över.

Köket Ej närvarande

Fastighet Fortsatt vanlig skötel

Tjänstehund (styrelsen)                            Beslut togs att fortsätta redovisa Tjänstehund under styrelsens 
punkt.

Styrelsen Ansökan gäller 2 värmepumpar samt 1 gräsklippare.
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Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 160605
Beslutspunkter § 61

A)Årets målsättning  Bordlades

B)Ekonomisk kontroll Bordlades

C) Inköp av karta till GPS Beslut togs att inköpa karta för max 200 kr

D) Fortum Nytt erbjudande på 32000 har inkommit. Styrelsen beslutar 
acceptera budet

E)Byte av toalett Styrelsen beslutar inköpa en toalett för max 2000 kr
F) Officepaket Styrelsen beslutar att ge Jens i uppdrag att kolla upp ett års paket 

för en summa av 1000 kr respektive 3års paket för en summa av 
2500 kr

Uppdragslistan § 62 Gicks igenom och uppdaterades.

Övriga frågor § 63 a) Våran västra markägare Pelle Andersson hälsade på och 
informerade om sina planer att försöka ha betesdjur på marken 
men inget beslut är taget vad det blir för sorts djur än samt att han 
gärna vill ha ett samarbete med klubben

b) Funderingar på att göra en lista på träningskort för ledare. 
Birgitta kollar upp detta.

c)Wifi som finns fungerar dåligt. Jens kollar upp det.

Nästa möte § 64 4/8  18,00

Mötets avslutande § 65 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed 
mötet.

Ånge 20160403

------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Birgitta Forsberg ordf Lena Hedlund, sekreterare

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