Västra Medelpads brukshundklubb

Styrelseprotokoll

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB

150111

Klubbstugan, Västernäset

Närvarande:

Birgitta Forsberg ordförande, Marianne Hyllested vice ordf., Ingrid Mattsson sekreterare,
Ingela Jonsson kassör, Jens Wikström ledamot, Malin Savander ledamot/HUS,
Mari Kärfstedt TÄS/kök, Ove Wikström ledamot/fastighet, Susanne Almgren Web-PR info,
Tommy Savander suppleant.

Anmält förhinder:

Kristina Westberg RUS

Frånvarande:

Ronny Lundahl suppleant/tjänstehund,

Mötets öppnande

§ 123

Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet
öppet.

Val av justerare

§ 124

Till att justera dagens protokoll valdes Jens Wikström.

Godkännande av dagordning

§ 125

Dagordningen godkändes efter justeringar:
Punkt 10 ”MND Årsmöte” flyttat till 10h
Punkt 11 ”Årsmöte” stryks, finns på punkt 10c
Punkt 12 ”Sekreterare till årsmöte” flyttat till 10i
Tillägg punkt 10j ”SBK statistik”

Inkommande skrivelser

§ 126

Se bilaga.

Utgående skrivelser

§ 127

Se bilaga.

Ekonomisk rapport

§ 128

Kassa
Bank
Lån
Totalt

0.000,00
110.991,93
-35.672,00
75.319,93

Förra året var ekonomin 59.228,32 denna månad.
Föregående protokoll

§ 129

Rapporter
Täs

§ 130

Föregående protokoll lades till handlingarna.
Har skickat in årsmöteshandlingar. Inget övrigt att rapportera.

Rus

Ej närvarande. Har ej skickat in årsmöteshandlingar.
Ove Wikström informerar att 2 st hjul inhandlats till MH-banan.

Hus

Har ej skickat in årsmöteshandlingar.
Problemhundskurs för instruktörer är på gång.

Köket

Har skickat in årsmöteshandlingar. Inget övrigt att rapportera.

Fastighet

Har skickat in årsmöteshandlingar.
Toalettstolen på nedre lokalen är lagad och en grästrimmer är
införskaffat.

Tjänstehund

Ej närvarande. Ingen aktivitet under året.
justeras…………..
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Styrelsen

Birgitta Forsberg tjänstgör som sammankallande i
MNDs valberedning.

Agility

Inget att rapportera

Web-PRinfo

Årets sista medlemsblad har skickats ut.

Valberedningen

§ 131

Beslutspunkter

§ 132

Valberedningen är i det närmaste klar med sitt arbete.

Årets målsättning

a)
Birgitta Forsberg reviderar och skickar ut för påseende.

Ekonomisk kontroll

b)
Gicks igenom vid § 128.
Vid sammanställningen av försäljningen från Delikatesskungen så
är det 11 st obetalade korvar.

Årsmöte

c)
Tidpunkt för årsmötet, den 21 februari 18.00 med efterföljande
Styrelsemöte och Medlemsfest kl.19.00.
Ingela Jonsson sammanställer budget och Susanne Almgren
sammanställer årsmöteshandlingarna. Dessa skall finnas
åtkomligt för medlemmarna den 14/2.

Ungdomar i Mejerietlokal Ånge

d)
Jens Wikström får i uppdrag att höra med Kristina Westberg om
möjlighet att starta upp en aktivitet för ungdomar i lokalen.

Ansökan bygdemedel

e)
Klubben skall jobba vidare på ansökan om 2 st värmepumpar till
lokalerna och Birgitta Forsberg får i uppdrag att kontrollera
föregående års ansökningar med Birgitta Sjögren.

Antismällarkampanj

f)
Bordläggs till nästa möte.

Kursavgifter

g)
Mötet beslutade nedanstående kursavgifter.
Kvällskurser:
Startavgift 200kr, 50kr/kväll. ex 8 träffar= 600kr,
Om man sedan förlänger kursen tas ingen ny startavgift. Om man
startar en extrakurs efter ska ny startavgift ingå i priset.
Förtydligande: Instruktörer får ej extra ersättning för förlängning av
kurs men vid extrakurs ges ny ersättning, anpassat till antal träffar.

justeras…………..
Helgkurs fredag kväll + lördag:
Startavgift 200kr, fre 50kr, lör 200kr=450kr
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Helgkurs fredag kväll +lördag-söndag:
Startavgift 200kr, fredag 50kr, lördag-söndag 400kr= 650kr
MND Årsmöte

h)
Ingen kallelse till årsmötet har inkommit, frågan bordläggs till nästa
möte.

Marie Kärfstedt avviker från mötet.
Sekreterare till Årsmötet

i)
Styrelsens val av sekreterare till mötet, Lena Hedlund som
kontaktades via telefon.

SBK Statistik

j)
Uppgifterna till verksamhetsstatistiken gicks igenom av mötet,
uppgift om omsättning skickas av Ingela Jonsson till Ingrid
Mattsson som fyller i och skickar in via webben.

Uppdragslistan

§ 133

Gicks igenom och uppdaterades.

Marianne Hyllested avviker från mötet.
Övriga frågor

§ 134

Inga övriga frågor.

Nästa möte

§ 135

21 februari 2015 efter årsmötet.

Mötets avslutande

§ 136

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed
mötet.

Ånge 2015-01-11

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

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

-------------------------------------------------Jens Wikström, justerare
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Uppdragslita
20121104/§122 a

Ingela

20140302/ §24

Malin/Ingrid

20140302/ §25d
20140406/ §38c

Kassör

20141208/ §118d

Birgitta F

20150111/§132d

Jens W

20141208/ §118e

Birgitta F

20150111/§132e

Birgitta F

20150111/§132a

Birgitta F

20150111/§132c

IngelaJ
Susanne A

20150111/§132j

Ingela J
Ingrid M
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Kassör får uppgift att föra över pantbrev på
klubben från säljaren.
Malin Savander och Ingrid Mattson ordnar med
anslagstavlans utseende, en kalender inhandlas
bl.a. för detta ändamål.
Inbetalningar för korvförsäljningen 2013 är inte
klar. Ingela Jonsson kontrollerar betalningarna och
kontaktar respektive säljare för påminnelser.
Mötet diskuterade olika möjligheter att ordna något
för ungdomar i Mejerietlokalen, Birgitta Forsberg
jobbar vidare på detta.
Jens Wikström får i uppdrag att höra med Kristina
Westberg om möjlighet att starta upp en aktivitet
för ungdomar i lokalen.
Klubben skall jobba vidare på ansökan om 2 st
värmepumpar till lokalerna.
Birgitta Forsberg får i uppdrag att kontrollera
föregående års ansökningar med Birgitta Sjögren.
Årets målsättning. Birgitta Forsberg reviderar och
skickar ut för påseende.
Ingela Jonsson sammanställer budget och
Susanne Almgren sammanställer
årsmöteshandlingarna. Dessa skall finnas
åtkomligt för medlemmarna den 14/2.
Uppgifterna till verksamhetsstatistiken gicks
igenom av mötet, uppgift om omsättning skickas
av Ingela Jonsson till Ingrid Mattsson som fyller i
och skickar in via webben.
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Pågår
Pågår
Delvis gjort
(kalender
ordnad)
Pågår
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