HŠggeberg

Protokoll styrelsemöte
2019-05-28 kl. 18:30 Häggeberg
Närvarande: Inge Svensson, Maritha Bertilsson, Annette Fröstberg, Linda Sunesson,
Cindie Ljungström, Kent Emilsson.
Frånvarande: Evelina Beckman, Erik Sandell, Alexandra Svebeck.
1. Mötets öppnande.
Inge Svensson hälsar välkomna och öppnar mötet.
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.
3. Korrespondens.
a. Ingående• Vi har fått vårt driftsbidrag beviljat från kommunen
• Klubben har fått en inbjudan från KFUM Bankeryd att visa upp vår
verksamhet på deras hantverksmässa 2-3/11.
• Inkommit förslag på regelrevidering lydnad från SBK centralt.
• Vi har fått en förfrågan om våra medlemmar vill delta i ett
examensarbete för hundägare som genomfört ett MH. Syfte är att
forskning ska visa hur vi påverkar våra hundar.
• Information från utskottet för prov och tävling har kommit gällande
auktorisation för tävlingssekreterare. För mer information fråga
tävlingssektorn.

b. Utgående –
•
4. Ekonomi
Uppföljning pågår, avstämning för första halvåret 11/6.
5. Personal.
Ny arbetspraktikant har börjat hos oss sedan en vecka. Hjälper vår vaktmästare med
bla gräsklippning på ett mycket bra sätt. Välkommen!
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6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper:
a. Tävling – Inget nytt.
b. Agility – Öppenträning på tisdagar.
c. Rally – Kurs arrangeras 30 -31/5.
d. Freestyle – Inget nytt.
e. RUS – Inget nytt.
f. HUS – Inget nytt.
g. Drag - Vilande verksamhet.
h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt.
i. Underhåll – Arbetet med belysningen pågår på appellplan. Ny diskmaskin
installerad då den gamla gått sönder. Fiberinstallation på gång.
j. Utställning – Inget nytt.
k. Ungdom – Vilande verksamhet.
l. Kommunikation – Kommunikationsgruppen har tagit fram förslag på ny
logga. Vidare har man fått förfrågan från tävlingssektorn om hjälp med
kommunikation på Bruks-SM 2020. Effektivisering av
medlemsregisteringen pågår.
m. Inomhushall – Inget nytt.

Medlemsantal:

7. Övrigt –
a) Styrelsen kallar till möte med sammankallande för respektive sektor den
11/6 kl.18:30. Halvårsgenomgång av sektorernas budget och
verksamhetsplan samt arbetsgruppernas arbete.
b) En översyn av uthyrningsavtalet kommer att ske och är under arbete.
Från och 2019-05-28 kommer vi inte att lämna rabatter på uthyrning av
klubbens anläggning. Redan tecknade avtal påverkas inte.

8. Nästa möte:
2019-06-11 kl. 18:30
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