[Skriv här]

Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb.
Datum

2020-03-04 Kl: 18:00

Närvarande:

Maj-Britt (Majsan) Jonsson, Liss-Beth Möller, Karl-Eric (Kalle) Bramming,
Mia Svantesson-Sandberg, Caroline Jonsson, Ulrika Erhardsson

Plats.

Hundklubben Kärr.

§1

Mötets öppnande och ordförande hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Till protokolljusterare valdes Karl-Eric Bramming

§4

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Beslut tagna per Capsulam (Telefonmöte):
Inga beslut fanns att redovisa.

§6

Rapporter:
Utlåning av hundspår. Knottebo Brukshundklubb får låna hundspåret den 20/3-20

§7

Skrivelser:
- En förfrågan från Umeå universitet har inkommit om klubbens medlemmar vill vara med i
en intervjustudie om hälsotillstånd. Denna genomförs på Facebook, den kan inbringa lite
pengar som går till klubben. Mia sköter publiceringen.
- En förfrågan om uppvisning med hund på Hallsbergs mässan har inkommit. Vi svarar: Ja.
- Motion angående KM i lydnad har inkommit, den vidarebefordras till tävlingssektionen.

§8

Inkomna frågor från sektorer: Inga frågor har inkommit.

§9

Nya frågor:
Datum för styrelsemöten 2020. Tid: 18:00
Datum (prel): 1/4, 13/5, 10/6, 19/8, 23/9, 21/10, 18/11, 16/12,
2021: 10/1 kl 15:00

Datum för medlemsmöten 2020:
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22/3 kl 18:00 i klubblokalen
27/5 kl 18:00 hundaktivitet vid hundspåret. Samling kl. 17.45 vid klubben för de som inte
hittar.
30/9 Hundaktivitet på klubben
9/12 Julklappsbyte.
Årsmöte 2021 17 febr -21
Styrelsens kontaktpersoner till:
Avtalsinstruktör Kalle Bramming
Kökssektorn Anna Källström
Infosektorn Caroline Jonsson
Tävlingssektorn Majsan Jonsson
Utbildningssektorn Liss-Beth Möller
Stugfogdarna Majsan Jonsson
Farnsektorn Ulrika Erhardsson
Arbetsgång styrelsemöten:
Ordförande skickar ut kallelse 10 dagar före mötet och förbereder dagordningen.
Meddela att man läst kallelse och dagordning samt om man ej kan närvara vid mötet.
Vid behov tillsätts en arbetsgrupp.
Arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande + ordinarie ledamot tillsätts vid
behov.
Arbetsgång kurser:
Instruktörer kontrollerar att medlems och kursavgift är betald. D.v.s de ska ha
inloggningmöjlighet på banken så att de kan kontrollera kurs och medlemsinbetalningar.
Protokoll från instruktörsmöten skall skickas till Kalle.
Christina C sköter kontrollen tills vidare.
Arbetsgrupp poängsystem/belöningssystem:
En arbetsgrupp med förslagsvis Mia, Kerstin, Christina och Kalle får jobba vidare. Mia är
sammankallande och leder arbetet. Arbetsgruppen jobbar fram ett förslag till
styrelsemötet den 13/5.
Städning med skurmaskin:
Kalle gör en arbetsinstruktion med handhavande och rengöringsinstruktioner samt kör
några gånger visningar av städmaskinen.

Läger:
Sommarläger, starta en arbetsgrupp med medlemmar från olika sektorer som håller i
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detta. Klubben sponsrar del av deltagaravgiften med 300Kr/person. Minsta antalet
deltagare är 20 st för att lägret skall genomföras.
§ 10

Övriga frågor:
Caroline och Zandra håller en valpkurs i sin utbildning till allmänlydnadsinstruktörer.
Kursavgiften för deltagarna reduceras till halva priset, 25 kr/ studietimme.
Hur avtackar man avgående styrelsemedlemmar? Vi funderar på frågan och tar upp den
inför nästa årsmöte. Vi avtackar föregående ordförande på medlemsmötet i mars.

§ 11

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet och vi tackade Liss-Beth för
fikabrödet.

Ordförande

Sekreterare

Maj-Britt Jonsson

Caroline Jonsson

Protokoll Justerare

Karl-Eric Bramming

