HŠggeberg

Mötesprotokoll styrelsemöte
måndag den 15 mars 2017 kl 18:30
Häggeberg
Närvarande: Mikael Ström, Christer Nygren, Carina Simonsson, Inge Svensson, Carina
Gälldin, Henrik Engström, Kent Emilsson
Frånvarande: Maritha Bertilsson, Rickard Söderqvist,

§17:028 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar

§17:029 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.

§17:030 Korrespondens
a. Ingående
Enkät gällande SKK,s förslag till organisationsförändring.
Carina S, Carina G och Inge ansvarar för att svara på enkäten.
Svar skall skickas senast 31/3.
Vi har fått information från kommunen gällande feriepraktikanter.
Klubben skickar in ansökan feriepraktikanter.
b. Utgående
Se ovan.
§17:031 Personal
Annika är sjukskriven på 25% ytterligare två veckor from idag.

§17:032 Rapport från sektorer
a. Tävling:
Lydnadstävling anordnas 26/3, dubbeltävling klass 3.
b. Agility
Förvaring av nya tävlingshinder. Inge tar reda på möjligheter och kostnader
för att flytta container.
Fråga gällande fördelning av sponsorpengar mellan sektorerna.
Hur sponsrar klubben SM-ekipagen? Klubben sponsrar med motsvarande
milersättning 1500:-/ekipage.
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c. RUS
Sektorn har beslutat att behålla 2007 års regelrevidering och inte utföra några MH
enligt 2017 års regelrevidering.

d. HUS
Caroline önskar använda gamla stugan i samband med kurser i nose work.
Behov av att röja i stugan, framför allt sånt som inte behövs.
e. Tjänstehund/hund i människans tjänst
Carina G har tagit kontakt med utövare av patrullhund.
f. Drag
Styrelsen behöver undersöka hur registrering av medlemmar görs till RF.
Vi har ändrat kontaktuppgifter på Svenska Draghundsportförbundet.
g. Underhåll
Annika har tagit fram förslag på ny gräsklippare.
Vi söker bidrag hos kommunen. Mikael och Henrik ansvarar för detta och skall vara
klart till nästa möte.
h. Utställning
Annons och information är utlagt gällande utställningen 29/4.
i. PR/WEB
Mindre uppdateringar är utförda på hemsidan.
Alla sektorer uppmanas uppdatera evenemang och kurser på hemsidan.
j. Ungdom
Inget nytt.
§17:033 Ekonomi – Allmän avstämning
Enligt plan.
Aktuellt medlemsantal: 653

§17:034 SM 2017
Rullar på. Behov av att fylla på med allmänfunktionärer. Intresserade anmäler sig på
tavlan alternativt till Kjell S eller till info@jbhk.se
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§17:035 Övrigt
Arbetsdagen 6/5:
Beställa container för brännbart till arbetsdagen.
Respektive sektor skall märka upp vad som skall sparas i gamla stugan. Skall vara
klart innan arbetsdagen. Styrelsen rensar bort det som inte är uppmärkt ”sparas”.
Respektive sektor skall komma in med förslag och önskemål inför arbetsdagen senast
11/4.

Boka möte med sektorerna för att diskutera den förändringsprocess som SBK/SKK
arbetar med. Boka torsdag 20/4 kl. 19:00 – 21:00.

§17:036 Nästa möte
2017-04-12 18:30
2017-05-04 18:30
2017-06-07 18:30
2017-06-14 19:00 Medlemsmöte. (Styrelsen träffas 18:00)
2017-08-09 18:30
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