HŠggeberg

Protokoll styrelsemöte
2019-10-14 kl. 18:30 Häggeberg
Närvarande: Inge Svensson, Maritha Bertilsson, Alexandra Svebeck, Annette
Fröstberg, Kent Emilsson.
Frånvarande: Cindie Ljungström, Linda Sunesson, Evelina Beckman, Erik Sandell.
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• SBK har aviserat att man håller på att ta fram ett nytt tävlingssystem
som skall ersätta SBK-Tävling.
• SBK,s utskott för prov och tävling har beslutat att godkänna digitalt
vaccinationsintyg och medlemsbevis.
• SBK informerar om nytt i anvisning för prioritering vid överanmälan
i bruks.
• Inbjudan har inkommit till medlemsmöte SBK Smålandsdistriktet.
2019-11-06, Njudung BK.

b. Utgående 4. Ekonomi
Ekonomin ser bra ut och följer budget.
5. Personal.
Inget nytt.
6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper:
a. Tävling – KM har genomförts i lydnad och bruks. Tävlingar i sök och
rapport, lägre, högre och elit, som även gäller som distriktsmästerskap,
arrangeras 20 oktober.
b. Agility – Hösten stora tävling har genomförts med rekordstort antal
startande, den största i klubbens historia. 2143 starter! Mycket bra jobbat!
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.

Rally – Inget nytt.
Freestyle – Inget nytt.
RUS – Inget nytt.
HUS – Höstens kursverksamhet är i full gång.
Drag - Vilande verksamhet.
Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt.
Underhåll – Vi kommer att fixa en rökruta, mer information kommer. Vi
kommer ta in ett kostnadsförslag på att förbättra belysningen vid
agilityplanen.
Utställning – Inget nytt.
Ungdom – Vilande verksamhet.
Kommunikation – Har satt igång arbetet med att se över inomhusmiljön.
Inomhushall – Medlemsenkät kommer att skickas ut till våra medlemmar.
Bruks-SM- Planering pågår för fullt.

Medlemsantal: 744

7. Övrigt –
a. Vi håller på att ta fram klubbkläder med tryck och kommer att gå ut till er
medlemmar och undersöka önskemålen. Fortfarande under utredning.
b. Styrelsen bokar ett möte med IT-ansvariga gällande dokumentlagring mm.
c. Vi kommer i samband med tävlingar dela ut reklamblad för att promota vår
sponsor Trendkungen. Vi får 10% av eventuell försäljning.

8. Nästa möte:
2019-11-13 kl. 18:30 OBS flyttat från 11 november.
2019-11-21 kl. 19:00 Medlemsmöte. Styrelsen träffas kl. 18:00
2019-12-09 kl. 18:30
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