Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb
Datum: 2021-12-16
Närvarande: Liss-Beth, Kalle, Majsan, Carro, Mia
§ 1 Mötets öppnande och ordföraren hälsar alla välkomna.
§ 2 Dagordningen godkändes.
§ 3 Till protokolljusterare valdes Liss-Beth.
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Protokoll från medlemsmötet: Mötet godkände nya regler för uthyrning av hallen. Kontantfritt på
klubben bemöttes positivt. Styrelsen fick uppdrag om att kolla upp handikappanpassningar.
§ 5 Beslut tagna per Capsulam
Inga beslut tagna.
§ 5 Ekonomisk rapport
Företagskonto 11854,71
Swisch 143906
Placeringskonto 300000
Skattemyndigheter, skatt för 2020, 0 kr i skatt.
§ 6 Rapporter
Medlemsmötet genomfördes med 17 deltagare.
Valberedningen försöker finna folk.
Amelia och Caroline är klara SBK instruktörer. Vi gratulerar Er från styrelsen.
Det har kommit in hundsaker till klubben för försäljning. Prislista ligger i lådan.
§ 7 Skrivelser
Från SBK Närke: SBK Bruks lärare sökes, SBK lärare lydnad sökes.
Hallsbergsmässan: Tusse kommer som artist. Fått frågan om vi ville ha en monter. Det vill vi inte ha.
§ 8 Inkomna frågor från sektorer
Fråga från utbildningssektorn. Se under § 9.
§ 9 Nya frågor


årsmöte – 10 Februari kl 18. Inkomna motioner:

Bilaga 1. Motion 1 Ändring av statuter Nosework. Styrelsen bifaller.

Bilaga 2 Motion 2 Ändring av statuter KM lydnad. Styrelsen bifaller.










Budgetmöte – 16 januari. Klockan 15 på klubben.
Vi diskuterade belöningssystem. Vi funderar vidare till nästa möte. Vi har också några frågor
till skattemyndigheten, Mia och Majsan kollar upp. Degerfors och Knottebo KB är med i
riksidrottsförbundet., Mia och Majsan kollar upp vad som gäller.
Kontantfri klubb – Styrelsen beslutar att göra klubben kontantfri from 1 mars.
Styrelsen beslutar om nya regler för uthyrning av träningshall från 1 januari.
Utbildning önskar ge en julklapp till instruktörerna. Styrelsen avslår förfrågan. Sektorn får
lägga in det i nästa årsbudget.
Föreläsare – Helen Lindström, Utbildningssektorn ska kolla upp hennes bok för att ha i kurser.
Om vi beställer den kan vi boka en föreläsning också. Vi avvaktar föreläsning om bruksprov
sök med Anna Bjällå till ett senare tillfälle.
Sök gruppen: Inköp; kommunikationsradio, sökmaterial beställts. Det har inhandlats en
söklåda, byter den med lådan som står i träningshallen. Vi lägger till sökgruppen i
klubbvärdslistan. Mia skickar till Zandra om önskan om klubbvärdar till sökgruppsträning. FB
grupp startas; Hallsbergs BK brukssök.
Ansökan från Caroline att gå A1 instruktörsutbildning. Efter gemensamt prat så beslutar
styrelsen att Caroline avvaktar med den.

§ 10 Övriga frågor

§ 10 Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.
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