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2017-30 Mötets öppnande
Ordförande Anne-Marie Tellander förklarade mötet öppnat.
Närvarande:
Berit Björk

Monica Persson

Una Modigh

Karin Lundin

Marita Nejonbäck

Helena Kvarnrud

Anne-Lie Lund

Majbritt Vilandt

Madelene Ahl

Lena-Maria Nilsson

Ingrid Boman

Carina Ehn

Pia Westergren

Anne-Marie Tellander

Alf Ehn

2017-31 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
2017-32 Information från de olika utskotten/arbetsgrupperna
Agility hade ingen representant på mötet.
Nosework har haft två doftprov. Utskottet planerar för en clear round samt en
inofficiell tävling under våren.
Rallylydnad arrangerar en inspirationsdag, under ledning av Sara Brorsson, där tio
ekipage är anmälda. KM arrangeras den 8 juni. Under hösten arrangeras en intern
inspirationsdag samt en officiell tävling (24 september).
Rus jobbar vidare med den officiella utställningen den 10 september. Den är för
bruksraser och det blir även en exteriörbedömning. Någon inofficiell utställning blir
det inte i år. Utskottet planerar för en officiell samt en inofficiell utställning under
2018.
Tjänstehund hade ingen representant på mötet.
Tävling vill veta datum för övriga utskotts arrangemang 2018, då tävlingskalendern
snart ska anmälas till SBK. 7 maj arrangeras en tävling. Alf Karlsson kommer till
klubben innan och hjälper till att sätta upp planer så att allt fungerar när det är
tävlingsdags. Utskottet behöver hjälp med köket.
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Utbildning. Ingrid Boman ska gå en utbildning i Nosework i höst och kan sedan vara
domare för doftprov, instruktör och får även rätt att utbilda andra instruktörer.
Kostnaden för utbildningen tas från de medel som finns intjänade hos
Studiefrämjandet. Under våren arrangeras en valpkurs samt en kurs i rallylydnad.
”Skogskursen” blev inställd på grund av för få deltagare. Utskottet betonar att det är
svårt att få tag på instruktörer som vill hålla kurs.
Anläggning ska inom kort börja med staketet vid den inhägnande planen. Madelene
Ahl ser till att blomlådorna fylls.
Köket har just nu inga utskottsmedlemmar.
PR har inventerat materialet i klubblokalen, hyllan med hundsaker ska flyttas ut från
klubblokalen.
Ungdom har ingen verksamhet just nu.
Webben hade ingen representant på mötet.
Övrigt
Mötet beslöt att klubben inte köper in några ytterligare hopphinder i dagsläget, då det
inte blir någon kursverksamhet förrän eventuellt i höst. De tunga agilityhinder som
finns ska ställas ut så att de kan användas av alla medlemmar. Hindren ska plockas
ihop när planen ska klippas. Information om när planen klipps ska tas fram så att
jobbet ska ske så smidigt som möjligt.
2017-33 Ekonomi
Karin Lundin meddelar att kontanthanteringen och utskottens handkassor ska ses
över.
2017-34 Utskottens handkassor
Se 2017-33.
2017-35 Torsdagsfunktionärer
Alf Ehn informerade om vårens Torsdagsfunktionärer. Listan finns på hemsidan och
på anslagstavlan. Funktionen inleds den 6 april.
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2017-36 Nycklar/medlemskod
Medlemskoden till dörrlåsen kommer att bytas 1 mars och 1 september.
Styrelsekoden byts en gång per år. Kontoret kommer att vara låst, styrelsen,
sammankallande i utskotten får nycklar. Utskott som behöver fler nycklar meddelar
detta.
2017-37 Kassaskåp
Ordförande, kassör, PR, tävling samt köket får tillgång till den nya koden.
2017-38 70-årsjubileum
Jubileet firas den 27 maj, med bland annat olika uppvisningar och andra aktiviteter
under dagen och en medlemsfest under kvällen. Carina och Alf ordnar maten under
kvällen. En grupp bestående av Karin Lundin, Erica Rosengren, Una Modigh och Pia
Westergren (sammankallande) ingår i gruppen tillsammans med representanter från
rallylydnad, tävling och Nosework. De utskotten återkommer med uppgifter om vilka
representanterna blir.
2017-39 Marknadsföring av arrangemang på klubben
Utskotten ska bli bättre på att marknadsföra sina arrangemang och att använda det
material (flaggor, vimplar, funktionärsvästar med mera) som finns. Kommunens
evenemangskalender är ett bra forum att nå ut till allmänheten. Helena Kvarnrud
meddelade att Instagram är det bästa sättet att nå ungdomar. Vi ska undersöka vad
det kostar att skaffa en ny SBK-flagga till klubben eftersom den gamla är trasig på
många ställen.
2017-40 Övriga frågor
A: Torsdagsgänget ser till att soporna plockas ut till soptunnan. Sopbilen kommer
onsdagar jämna veckor. Alla ska hjälpas åt med återvinningsmaterialet.
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2017-41 Nästa möte
Styrelsemöte den 10 maj, 18:30
Medlemsmöte den 17 maj, 18:30
2017-42 Mötet avslutas
Anne-Marie förklarade mötet avslutat.

___________________________

____________________________

Ordförande

Sekreterare

Anne-Marie Tellander

Alf Ehn
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