HŠggeberg

Protokoll styrelsemöte
2018-12-12 kl. 18:30 Häggeberg
Närvarande: Christer Nygren. Inge Svensson, Cindie Ljungström, Anette Fröstberg,
Maritha Bertilsson, Kent Emilsson.
Frånvarande: Carina Gälldin, Rickard Söderqvist,
§18:81 Mötets öppnande.
Inge Svenson hälsar välkomna och öppnar mötet.
§18:82 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.
§18:83 Korrespondens
a. Ingående• Budget har inkommit från Rus och Hus för 2019.
• Fråga har kommit från Falkenbergs BK gällande erfarenhetsutbyte.
• Ett antal förslag har inkommit gällande årets Häggebergare.
• Vi har fått en fråga om att sälja restaurangchansen.
• Offert har inkommit för reparation av traktorn.

b. Utgående –
• Besvarat enkät från SBK Småland gällande ungdomsverksamhet.

§18:84 Personal. Inget nytt.
§18:85 Rapport från sektorer
a. Tävling – Inget nytt.
b. Agility – Tävlingen i Kinnaredshallen genomfördes på ett uppskattat sätt
med gott resultat.
c. RUS – Inget nytt.
d. HUS – Kursverksamheten pågår för fullt.
e. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Vilande verksamhet.
f. Drag. - Vilande verksamhet.
g. Underhåll – Styrelsen prioriterar att renovera traktor, alternativt investera i
ny. Vidare undersöker styrelsen möjlighet till nytt kök.
Indragning av fiber är beställt och kommer att installeras i början av nästa år.

HŠggeberg

Kommunen kommer att röja området öster om södra planen.
h. Utställning – Inget nytt.
i. Ungdom – Vilande verksamhet.
j. PR/Kommunikation – Julledigt.

§18:86 Ekonomi
Följer budget men en noggrann kontroll sker löpande inför årets slut.
Budgetarbetet uppstartat för 2019. Styrelsen har påbörjat en prioriteringslista för
kommande års investeringsbehov, där bland annat traktor, belysning, taket, köket,
parkering och nya fönster ingår.

§18:87 Övrigt –
a. En översyn av uthyrningsavtalet kommer att ske och är under arbete.
b. Valberedningen arbete pågår inför kommande år.
c. Arbetet gällande förtjänsttecken pågår.
d. Förslag till årets ”Häggebergare” efterlyses.

§18:88 Nästa möte:
2019-01-09 kl. 18:30
Mötesordförande
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Inge Svensson

Kent Emilsson

Inge Svensson
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Kent Emilsson
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