Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb
Datum: 201217
Närvarande: Maj-Britt Jonsson (Majsan), Liss-Beth Möller, Karl-Eric Bramming (Kalle), Caroline
Jonsson, Anna Källström, Mia Svantesson
Plats: Zoom.,
§ 1 Mötets öppnandes och ordförande hälsade alla välkomna.
§ 2 Dagordningen godkändes.
§ 3 Till Sekreterare valdes Caroline Jonsson.
Till Protokolljusterare valdes Liss-Beth Möller.
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Beslut tagna per Capsulam Telefonmöte den 3 december beslutades att köpa in zoom, som vi
sedan får kostnaden betald från SBK Närkedistriktet.
§ 5 Ekonomisk rapport
Företagskonto 56374,99
Placeringskonto 273417,60
Swish 6595
§ 6 Rapporter
Från SBK Närkedistriktet: Liss-Beth Möller och Majsan har deltagit i ett zoom-möte med andra
lokalklubbar och styrelsen från Närkedistriktet. Det var en givande diskussion med förslag om vad
distriktet kan ordna med till fördel för lokalklubbarna. Det kommer att bli en uppföljning från träffarna.
Från utbildning: Anordnas olika evenemang online nu när allt annat i klubben är nedslängt. Har
anordnats ett Adventslopp. Vi lägger ut tips på Facebook och Instagram om olika övningar man kan
göra med sin hund, Under julhelgerna kommer det att sättas upp en Tipsrunda i hundspåret, det
kommer att sättas upp Rallybanor och Agility-banor för träning, mm.
Det är viktigt att synas nu under nedstängningen, så styrelsen föreslår att vi lägger ut om kommande
kurser som är planerade under våren redan nu även om vi inte kan presentera startdatum.
Från stugfogdar: Kodlåset gick sönder så därav är ett nytt inköpt.
Städ gruppen: Funkar jättebra, finns intresse för att hjälpa till och städa. Alla datum tagna.

§ 7 Skrivelser
Information om årsmöten, valberedningens arbete m m från SBK och SKK.
Farn sektorn har kommit in med sin budget.
Kalle har gjort en kalkyl/budget för de olika grupperna/sektor tex köket styrelsen m m. Han
återkommer om det.
§ 8 Inkomna frågor från sektorer
Inga frågor inkomna.
§ 9 Nya frågor
Årsmöte - Vi ställer in årsmöte 2020, om corona läget förbättras skickar vi ut om årsmötets datum
innan 15 maj. Årsmötet måste då anordnas före 30 juni. Annars håller vi årsmöte för både 2020 och
2021 i februari 2022. Sekreteraren skickar ut info om detta till medlemmarna.
Uppdatering om öppenträningar och kursverksamhet - Styrelsen beslutar att ha stängt januari och
februari.
§10 Övriga frågor
Hyreshöjning, inte inkommit något om det, men det är på gång.
Organisationsplan, gör Kalle, för hur det ser ut. Vad alla gör i de olika grupperna.
Styrelsens framtid, fundera på olika aktiviteter vi kan göra i styrelsen, och även med sektorerna.
Styrelsen tänker på saken och återkommer om det på nästa möte.
Styrelsen ger förslag om att döpa om kökssektorn till trivselgruppen. Majsan skickar förslaget till
berörd sektor.

§ 11 Mötet avslutas, och vi önskar alla en God Jul och ses åter den 10/1-2021 kl 15:00 via Zoom.
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