V:a Medelpads Brukshundklubb

Styrelsemöte

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB

2020-04-05

Protokoll
2020-04-05
Telefonmöte

Närvarande:
Birgitta Forsberg ordförande, Susanne Edbom vice ordförande, Inger Öhrn, Ingela Jonsson,
Maggan Pettersson
Anmält förhinder: Andrea Dahlberg, Mari Kärfstedt, Ove Wikström
Frånvarande: Jens Wikström
Mötets öppnande

§14

Birgitta hälsade alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val

§15

a) Sekreterare
Mötet beslutar att välja Susanne Edbom att föra dagens protokoll.
b) Justerare
Mötet beslutar att välja Inger Öhrn till dagens justerare.

Dagordning

§16

Dagordningen godkändes

Ink. Skrivelser

§17

Enligt underlag

Utg. Skrivelser

§18

Enligt underlag

Föreg. protokoll

§19

Eftersom mars månads möte blev inställt så läser vice ordförande
upp februari månads konstituerandes protokoll, vilket läggs till
handlingarna.

Ekonomisk rapport §20

Kassa:
0
Bank: 52.572,62
52.572,62
Ekonomisk rapport för
2019: 28.855,47
2018: 64.862,35
Många sponsorfakturor är utskickade, Ingela skickar ut de
återstående fakturorna.

Rapporter

§21

TÄS – Ej närvarande. Pga Corona-viruset så är tävlingarna till och
med 31 maj inställda efter beslut från SBK.
RUS – Ej närvarande. Två MH planeras 27/5 och 8/6. Även om
tävlingarna kommer att ställas in på längre sikt så kan dessa utföras
ändå eftersom det endast är utomhusverksamhet och om man
begränsar åskådarplatser

..……….. ……………
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HUS – Några intresserade på kö för både valp och allmän1.
En helgkurs i Rallylydnad utför med 6 ekipage.
Kök – Ej närvarande. Nytt och fint kylskåp insatt.
Fastighet – Ove ser till stugan i dessa tider när det inte är så
mycket aktiviteter pga corona-viruset.
Styrelsen – Susanne Edbom och Inger Öhrn representerade
klubben på distriktets årsmöte i Sollefteå. Susanne berättade om de
punkter som föredrogs efter årsmötet,
-Policy gällande medlemskultur, -Info om ny tävlingsgren
Specialsök.
Utställning – Inställt pga Corona-viruset.
Beslutspunkter

§22

a) Årets mål
Bordläggs till nästa möte.
b) Ekonomisk kontroll
Hur ska vi klara ekonomin under detta år med tanke på Corona.
Alla funderar på hur vi ska kunna få in pengar för att kunna täcka
årets utgifter som ligger på ca 50 000 kr.
Frågan bortläggs till nästa möte, ordförande ber alla att fundera
kring vad som kan vara goda idéer.
c) Medlemsmöte
Pga de rådande omständigheterna så beslutar mötet att göra
ett ”förstärkt” och större medlemsblad, vilket ska ersätta vårens
planerade medlemsmöte.
c) Tillsättande av sektorer/kommittéer
Hunägarutbildningssektorn HUS: Karin Nilsson

Uppdragslista

§23

Uppdragslistan gås igenom, se separat papper.

Övriga frågor

§24

Finns inga.

Nästa möte

§25

3:e maj 2020 kl. 17.00.
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Ordförande tackar för visat intresse på detta telefonmöte, och
avslutar därmed mötet.

Ljungaverk 20200405

…………………………………………….
Birgitta Forsberg, ordförande

…………………………………………….
Inger Öhrn, justerare

…………………………………………….
Susanne Edbom, mötessekreterare
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UPPDRAGSLISTA
20121104 §122a

Ingela

Kassören får i uppdrag att föra över pantbrev Pågår
på klubben från säljaren.

Återupptas

20181105 §129

Karin

Kollar upp ramper till klubbstugorna

20190602 §83

Jens
Ove

Får i uppdrag att ta fram skyltar om rökfri zon Klart
samt sätta upp dessa.
Pågår

20190602 §84c

Andrea

Får i uppdrag att planera
ungdomsverksamhet.

20200405 §20

Ingela

Skicka ut de återstående sponsorfakturorna.

20200405 §22c

Webbmaster

Lägger ut information om inställda
aktiviteter, Hundens dag och medlemsmöte.

20200405 §22c

Birgitta

Fixa och skicka ut ett väl informativt
medlemsblad

20200216 § 9b

Susanne

Anmäler till distiktsårsmöte

Klart

5/4-2020

20200105 § 158d

Andrea

Kollar upp och köper in kylskåp

Klart

5/4-2020

20151101 §122a

Lena Inger

Renovering av klubbens anslagstavla

Klart

5/4-2020

20181105 §130e

Lena

Kollar upp priser och intresse för jackor.
Stryks
Vilande
Susanne uppdaterar hemsidan om jackorna. 16/2-20

20200105 § 158a

BF

Rapporterar in Statistik till SBK

Pågår

Pågår

Klart

16/2-20

