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Västra Medelpads brukshundsklubb                Styrelseprotokoll                                                   171105 

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDSKLUBB                                            Klubbstugan, Västernäset 

Närvarande: Jens Wikström vice ordförande, Karin Nilsson Vice sekreterare, Ove Wikström ledamot/fastighet, 
Mari Kärfstedt, Ingela Jonsson kassör (via telefon). 

Anmält förhinder: Birgitta Forsberg ordförande, Lena Hedlund sekreterare, Annette Hansson ledamot, Carina 
Thor HUS, Gabriella Högberg.  

 

Mötets öppnande    § 123  Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet 
     för öppnat.               

Val av sekreterare                       § 124            Sekreterare till detta möte valdes Karin Nilsson.                                                                                 

Val av justerare  § 125  Till att justera detta protokoll valdes Ove Wikström. 

Godkännande av dagordning § 126  Dagordningen godkändes efter justeringar. 

Inkommande skrivelser § 127  Inga skrivelser fanns att behandla. 

Utgående skrivelser § 128  Inga skrivelser fanns att behandla. 

Föregående protokoll § 129  Godkändes. 

Ekonomisk rapport § 130  Kassa:              0,00                                                                                 
    Bank:      88 237,90                                                                        
    Lån:                  0,00                                                                         
    Totalt:    88 237,90               

Rapporter  §131   

TÄS    Årets sista tävlingar genomförda. Fint och bra genomförande. 

RUS    Inget att rapportera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

HUS    Alla träffar är inrapporterade till Studiefrämjandet. 

Köket    Funktionärsfesten avklarad. 20st deltog och hade trevligt. Det  
              serverades taibuffe  ́som tillagades på plats. Kostnaden blev totalt                                                                                                                                                                                   
              6 000kr som är betalt och klart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fastighet    Allt är undanplockat och klart inför vintern.. 

Tjänstehund    Inget att rapportera.     

Styrelsen    Inget att rapportera.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Beslutspunkter § 132   

a) Årets målsättning    Bordlades. 

b) Ekonomisk kontroll    Bordlades. 

c) Planeringsdagen     Styrelsen beslutade att flytta datum för planeringsdagen till den                                                                                                                                           
                            10 december kl.13:00 med efterföljande styrelsemöte kl. 18:00.            

Uppdragslistan   § 133  Gicks igenom och uppdaterades. Ingela kollar priser på städningen.                   
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Övriga frågor  § 134   Vi har fått en förfrågan från skolan om någon kunde tipsa och visa 
       vad man kan hitta på med sin hund. Tanken var att göra detta på 
       elevens val. Någon förmiddag eller eftermiddag nu under hösten 
       eller under våren. Eftersom det inte är långt kvar på detta år så  
       kollar vi vidare på detta till våren 2018. 

 

Nästa styrelsemöte  § 135   10/12  kl.18:00. 

Mötets avslutande  § 136   Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Borgsjöbyn   20171105 

 

 

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

Jens Wikström, Ordförande                                                             Karin Nilsson, vice sekreterare 

 

 

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

Ove Wikström, justerare     

 


