DAGORDNING STYRELSEMÖTE 2022-04-03
Plats: Zoommöte kl. 18.00
Närvarande; Majsan, Mia, Carro, Katrin, Anna-Carin, Ulrika. Madde,
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av protokolljusterare
Katrin
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Majsan har inte hunnit att göra en checklista inför årsmöte. Vi bordlägger det till nästa möte.
Protokollet godkändes och läggs till handlingarna.
§ 5 Beslut tagna per Capsulam
Inga.
§ 5 Ekonomisk rapport
Företagskonto
Swisch
Placeringskonto

3348.38
183190.00
300000.00

§ 6 Rapporter
TS Påsksmällen den 15/4. Maj cupen inlagd i SBK tävling, officiell startklass den 27 och 28 maj. KM i
lydnad och Brukslydnad 15/10. Farsgrisen 12/11.
Undomsgrupp startade idag, 5 st. med. De är nöjda. Tränar på söndagar kl. 16 – 18 en gång i
månaden.
FARN 18 april hundpromenad för Ukraina. Samling kl. 11 vid hundrastplatsen Hallsberg. Kostnad 100
kr. Rallylydnadstävling 6/6. 17/9 Km Rallylydnad och agility. 8/10 KM nosework.
Trivselsektorn: Möte om inventering och storstädning. Bakluckeloppis på medlemsmötet den 11/5.
Alla hör med sektorerna att skicka en årskalender med sina aktiviteter/ tävlingar till Trivselsektorn på
mail: trivsel@hallsbergsbk.se
Stugfogdar: fixa grinden ingång till apellplanen.
Styrelsen: Sektorsmedlemsmötet genomfört med 23 st deltog. Vi gick igenom regler och anvisningar
för det nya belöningssystemet. En del ändringar ska göras på anvisningarna.
Utbildning; Många kurser i gång. Inspirationsdag för instruktörer den 23/4. Instruktörsmöte för
planering av kurser inför sommar/höst den 9/5.

§ 7 Skrivelser
Ny tidsplan för tävlingar 2023 – till TS.
Inbjudan från distriktet till tävlingsledarutbildning. Vi kan inte se någon i klubben som är aktuell.
Brukslydnadstävling Lag DM kommer att hållas av Örebro BK den 12/6. Inbjudan kommer i början på
maj.
§ 8 Inkomna frågor från sektorer
 Har fått önskemål om föreläsning kväll/helgkurs i nw Vi skickar frågan till Farn. Kanske i höst.
 Hur mycket ska vi ta hänsyn till dieter (inte dokumenterade allergier) när vi ordnar förtäring
till tävlingar och andra arrangemang? Vår policy är att medlemmar får stå för egen kost om
de har dieter. Allergier fixas. Domare, TL, TS. fixar vi efter önskemål.
 Hur mycket kan funktionärer äta gratis på evenemang? Vår policy är; förmiddagsfika med
smörgås, lunch med valfri dryck och eftermiddagsfika med kaffebröd. Godis, glass mm ingår
inte. Trivsel fixar ett dok.
§ 9 Nya frågor









Medlemsmöte 11/5 med 45 års jubileum. Hundaktivitet 18 – 19. varsin station i styrelsen.
poängjakt. Alla meddelar Majsan en station senast den 1 maj. Vi efterlyser en tårtfixare på
FB som kan fixa tårtan. Majsan skickar en dagordning till medlemsmötet i gruppen.
Nyhetsbrev april. Innehåll: medlemsmötet. Tävlingen majcupen. Ungdomsgruppen igång, läs
om belöningssystemet. Läger. Nytt medlemsystem. kurser på gång. Hallsbergs mässan.
medlemsregister membersite. Funkar bra.
Sökgruppen äskar medel för inköp av 2 camonät a 499 kr+ 2 pkt kompost galler. Godkändes
Valpkurs av L. H. Styrelsen godkänner att Linda har den i klubbens regi.
Inköp agility-däck – FARN får lämna in ett prisförslag. Till nästa styrelsemöte.
Vi köper ett nytt kodlås till kontoret och byter kod.

§ 10 Övriga frågor









Koder. i Messenger-gruppen.
Belöningssystemet. Till instruktörsmötet – Kursavgifter måste med i svarmejlet när man ska
gå kurs. Det är för att underlätta administrationen av uttag i belöningssystemet.
Funktionärslista. Vi lägger ut på evenemang på FB. Sektorerna får skicka till Mia så lägger hon
ut. Majsan skriver vad som gäller till alla sammankallande.
Klagomål fakturabetalningar. Det har blivit några förseningar pga. byte av kassör.
Fråga från Emelie om vi ska vänta på ny websida från SBK innan IT- lösning bokningssystem –
vi provar ett nytt bokningssystem för klubbvärdar fram till sommaren. Sen avvaktar vi och ser
vad SBK hemsida kan erbjuda.
Hund café. Katrin och Anna-Carin kör igång det igen när de har planerat klart.
Hallsbergs mässan den 6-7/5 - Majsan kollar tider och lägger ut förfrågan om ekipage..

§ 11
Mötet avslutas
Sekreterare
_______________________________
Justerare
______________________________

Ordförande
______________________________

