HŠggeberg

Mötesprotokoll styrelsemöte
torsdagen den 2 februari 2017 kl 18:30
Häggeberg
Närvarande: Mikael Ström, Christer Nygren, Carina Simonsson, Inge Svensson, Carina
Gälldin, Maritha Bertilsson, Rickard Söderqvist, Henrik Engström
Frånvarande: Andrea Watson Athley

§17:008 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar

§17:009 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.

§17:010 Korrespondens
a. Ingående
Styrelsen har erhållet ett antal nomineringar från medlemmar till ”Årets
Häggebergare” vilka behandlades under mötet. Resultatet redovisas på årsmötet
b. Utgående
Ansökningar till Förtjänsttecken är insända till distriktet för behandling
§17:011 Personal
Annikas sjukskrivning fortsätter på 50 % februari ut.

§17:012 Rapport från sektorer
a. Tävling:
En Tävlingsledarkurs kommer starta i närtid med 4 deltagare från föreningen och
ytterligare ett par utifrån. Utbildningen kommer genomföras på JBHK.
b. Agility
Tävlingsledarutbildning genomförs 10-12/2 med 5 deltagare från föreningen och
ytterligare ett par utifrån. Utbildningen kommer genomföras på JBHK.
c. RUS
Uppstartsmöte med funktionärerna genomförs 8/2 på Häggeberg. Rickard Söderqvist
är anmäld till M3 utbildning 5-6/3 och blir därmed klar testledare MH
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d. HUS
Sektorn behöver ny sammankallande då Anneli kommer jobba mer mot distriktet och
känner att hon inte hinner med. Sektorns förslag är Elisabeth Kytler vilket styrelsen
bifaller och hon börjar verka i och med årsmötet.
1/3 genomförs veterinärskväll med information om vårens/sommarens faror samt
möjlighet att vaccinera hundar. Anslag sitter uppe.
e. Tjänstehund/hund i människans tjänst
Inget nytt.
f. Drag
Inget nytt.
g. Underhåll
Frågan om åkgräsklippare hänskjuts till nästkommande styrelse att behandla.
h. Utställning
Förfrågan om möjlighet att genomföra exteriörbeskrivning samtidigt som
utställningen har inkommit. Svaret är att det är upp till om domarna har tid.
i. PR/WEB
Inget nytt.
j. Ungdom
Inget nytt.
§17:013 Ekonomi – Allmän avstämning
Ser bra ut och enligt budget.
Aktuellt medlemsantal: 638

§17:014 SM 2017
Planeringen mo SM fortgår. Planerna är rekognoserade och fördelningen genomförd.
Tävlingsledare är utsedda och momenten fördelade mellan dessa. I Mars genomförs en
dubbel lydnadstävling vilken sker sista helgen innan kvalet slutförs så vi tror på stort
deltagarantal. Dessutom kommer en ”övningstävling” genomföras för att öva
tävlingsledarna.
§17:015 Övrigt
Henrik och Maritha redovisad distriktsmötet som genomfördes i samråd med SBK
centralt och handlade om hur vi ska vända det nedgående medlemsantalet och vända
trenden. Mötet kom med ett antal idéer och förslag vilka finns att läsa på SBKs
hemsida.
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Styrelsen ska göra ett utskick till sektorerna med anledning av att det inkommer
fakturor som inte är styrkta av styrelsen och inköpet inte är budgeterat. Syftet är att
förtydliga hur vad sektorerna ska göra om det har akuta inköp som inte är planerade.
Årsfesten planers till 4/3. Mikael undersöker om någon är intresserad av att anordna
festen samt lägger ut den på hemsidan/facebook
Inför årsmötet beställer och hämtar Mikael 60 semlor. Maritha fixar blombuketter till
de som ska få det. Styrelsen beslutade att inte köpa in en ros till de som får
förtjänsttecken /diplom utan istället skänka motsvarande summa till välgörande
ändamål. I år valdes Cancerforskningen som mottagare.

§17:016 Nästa möte
Sista mötet för sittande styrelse sker 18/2 11:00 innan årsmötets start.
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