HŠggeberg

Mötesprotokoll styrelsemöte
onsdagen den 13 december 2017 kl 18:30
Häggeberg
Närvarande: Mikael Ström, Carina Simonsson, Rickard Söderqvist, Maritha Bertilsson,
Carina Gälldin, Christer Nygren, Inge Svensson, Henrik Engström, Kent Emilsson.
Frånvarande:
§17:121 Mötets öppnande.
Mikael Ström hälsar välkomna och öppnar mötet.

§17:122 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.

§17:123 Korrespondens
a. Ingående
Inbjudan har inkommit från SBK till 2018-års kongress och jubileumsmiddag.
Kongressen äger rum 26-27 maj.
Svar har inkommit från Brukshunden som kommer att ge klubben möjlighet att göra
ett reportage om vår klubb, bla i samband med vårt 70-årsjubileum, i tidningen.
Vi har även fått en lista på de 25 största klubbarna från SBK.
Fråga har inkommit från Ditte Andersson om att få hyra en del av området
någon/några helger 2018. Styrelsen bifaller förfrågan.
Information har inkommit från Angelita Nooni att hon kostnadsfritt erbjuder våra
medlemmar att mäta in hundar mot de nya reglerna.
b. Utgående
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§17:124 Personal
Annika är ledig i mellandagarna.

§17:125 Rapport från sektorer
a. Tävling:
Skyddstävlingen genomförd med bra resultat. Mindre antal tävlande än förväntat pga
många avhopp.
Smålandsdistriktet har nu betalat enligt överenskommelse gällande SMarrangemanget.
Kjell Svensson har aviserat att han inte vill fortsätta som sammankallande i sektorn
efter årsmötet. Förslaget som ligger just nu är att Mikael Ström och Henrik Engström
tar över efter den 18 februari 2018. Övriga styrelsemedlemmar ber Mikael och Henrik
att lämna rummet. Övriga styrelsemedlemmar diskuterar förslaget och bifaller
förslaget. Mikael och Henrik kallas tillbaka in i rummet.
b. Agility
Hinder är inplockade för vintern.
Tema-kvällarna avslutade för året.
c. RUS
Antal mentalbeskrivningar och mentaltest 2018 kommer att bli 6st.
d. HUS
Två nya medlemmar i sektorn, Ida Davidsson och Jessica Adamsson.
Aviserat inomhusträning i klubbstugan på måndagar i februari.
Lista har inkommit till styrelsen på funktionärer som gjort förtjänstfullt arbete under
året.
Skrivelse har inkommit till styrelsen gällande avskaffande av avgift för uppställning
av husvagn/bil under Häggebergslägret.
e. Tjänstehund/hund i människans tjänst
Inget nytt.
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f.

Drag

Inget nytt.
g. Underhåll
Frågan ställd om att starta en underhållssektor i stället för att styrelsen ansvarar för
detta. Styrelsen ser positivt på förslaget och avser att söka intresserade att driva en
underhållssektor. Information om intresseanmälan kommer att finnas på hemsidan.
h. Utställning
Utställningsträning kommer att hållas 11 och 25 januari i Fredstorps inomhushall i
Axamo. Mer information kommer på hemsidan.
i.

Ungdom

Vi har ansökt om bidrag till vår ungdomsverksamhet hos kommunen.

§17:126 Ekonomi – Allmän avstämning
Enligt plan.
Justeringar av bankrättigheter är gjorda. Se bilaga 1.

Aktuellt medlemsantal: 708

§17:127 Övrigt
Valberedningens arbete pågår för fullt.
Fråga lyft att bygga en inomhushall. Styrelsen ser positivt på förslaget och avser att
söka intresserade att driva och utreda frågan. Information om intresseanmälan
kommer att finnas på hemsidan.

§17:128 Nästa möte:
2018-01-11 18:30
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