
 Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 9
Datum:2022-11-14
Tid: 18.30
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Ordförande Anna Strandberg

Sekreterare Rebecka Nielsen
Kassör Anton Gustafsson
Ledamot Maria Nordstedt
Ledamot Ingrid Malmström

§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Strandberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll
Maria Nordstedt valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Röstberättigade
Samtlig närvarande är röstberättigade.

§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2022-08-08
Avklarade: 8:1 8:2

3:2 Bengt undersöker möjligheten att starta en webshop där man gör anmälningar till kurser. kvarstår

8:1 Anton får i uppdrag att beställa smörgåstårta till medlemsmötet. Avklarat

8:2 Catta får i uppdrag att lägga ut information på facebook ang smörgåstårta. Avklarad
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§ 6 Inkommande skrivelser
Styrelsen har fått förfrågan från polisens hundträningsgrupp om möjligheten finns att ha tillgång till
klubbstugan under deras träningar, styrelsen diskuterar olika alternativ och beslutar att koderna behöver
vara personliga. Om de vill ha kod behöver de utse ett par personer som får kod och därmed är ansvariga
för dem.

Det har även kommit in förfrågningar kring att plocka ut arvode efter man har tjänstgjort för klubben. 999
kronor/år är det belopp vi kan betala ut, av skattemässiga skäl. Anton svarar på förfrågningarna..

§ 7 Utskickad post
Inget

§ 8 Sektorer och förtroendeposter
Diskussioner kring att försöka bilda en kökskommitte nästa år. En festkommitté behövs även som kan planera
den kommande jubileumsfesten.

9:1 Anton får i uppdrag att bilda en festkommitte inför jubileumsfesten.

§ 9   Rapporter
a) Ekonomi

Anton redogör för ekonomin

9:2 Anna får i uppdrag att göra ett medlemsutskick med en påminnelse om att betala
medlemsavgiften.

b) RUS
Tre MH helger är planerade 2023 änsålänge. 18-19/3 20-21/5 och 1-2/7

c) Utbildningssektor
En kurs är igång i dagsläget.
Ett massutskick till våra medlemmar är gjort angående att plocka ut eventuellt arvode efter
tjänstgöring för klubben innan året är slut.

d) Tävlingssektor
Årets alla tävlingar är nu genomförda, fler är planerade nästa år.

e) Tjänstehundssektorn
Ingen information
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f) IT/Web sektor
Ingen info

g) Hundungdom.
Agilitytävling planerad 14/5-23

h) Anläggningssektorn
Diskussion kring att uppdatera städlistan, att man eventuellt ska vara själv och städa för att kunna
spara in på folk som städar.

i) Aktivitetssektorn
Ingen info

Årsmöte
Söndagen den 12/2-23 kl 13.00

9:3 Rebecka år i uppdrag att göra inbjudan till årsmötet.

9:4 Anna får i uppdrag att skicka ut förfrågningar kring årets kämpe

Distriktsmöte
Nästa distriktsmöte är årsmötet den 18/3.

GDPR
Ingen information
VU-rapporter
Finns inga rapporter.

§ 10 Övriga frågor
Styrelsen bjuder in till glöggkväll den 13/12 kl 18.00
Nästa Styrelsemöte 16/1 kl 18.30

§ 11 Mötets avslutning
Anna Strandberg tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.

Justeras
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Ordförande Anna Strandberg Protokollsekreterare Rebecka Nielsen

Justeringsperson Maria Nordstedt
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