Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb.
Datum

2020-11-18 Kl. 18:30

Närvarande:

Via messenger: Maj-Britt (Majsan) Jonsson, Liss-Beth Möller, Karl-Eric (Kalle) Bramming,
Anna Källström, Ulrika Erhardsson, Mia Svantesson, Caroline Jonsson

§1

Mötets öppnandes och ordförande hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Till sekreterare valdes Liss-Beth Möller.
Till protokolljusterare valdes Caroline Jonsson

§4

Föregående mötesprotokoll från 21/10 godkändes och lades till handlingarna
Protokoll från extra styrelsemöte via Messenger 3/11, med anledning av Covid, godkändes o lades
till handlingarna.

§5

Beslut tagna per Capsulam: Inga beslut är tagna.

§6

Rapporter
Ekonomiska: Företagskonto: 77 358 kr, Swisch: 3 728 kr, Placeringskonto 273 417kr.
I slutet på november skickar kassören resultatrapport till alla sektorer inför budgetarbetet.
Kalle meddelat SBK om klubbens oförändrade medlemsavgift.
Valberedningens förslag på styrelse för år 2021:
Ordförande 1 år Maj-Britt Jonsson
Vice ordförande 2 år Anna Källström
Ledamot 2 år Mia Svantesson
Suppleant 2 år Vakant (LIss-Beth kan ställa upp om vi inte hittar någon annan)
(Kassör Kalle ett år kvar)
(Sekreterare Caroline ett år kvar)
(Suppleant Ulrika ett år kvar)
Ordförande: Pärmen för viktiga dokument är klar, finns på kontoret.
Ny arbetsordning för valberedningen. Valberedningens förslag ska ha inkommit till styrelsen senast
den 15 november. Medlemmar kan nominera personer till styrelsen fram till den 15 december. Info
om detta ges via hemsidan och infobrev.
Brevlåda med lås behövs med tanke på GDPR, t.ex för närvarolistor med namn o födelsedata till
studiefrämjandet vid olika aktiviteter t.ex. Öppen träning.
Tävlingssektorn: Farsgrisen var den 7/11 utomhus, mycket trevligt o uppskattat.
Apellklass och lägre klass spår 24/10 på klubben.
Alla kommande tävlingar inställda pga. Coronapandemin.
Stugfogdarna Kjell ordnar en brevlåda med lås.
Kökssektorn: Vi har fått frysen. Vi har även fått en klotgrill till skänks.
Utbildningssektorn: Introduktionskurs Rapport genomförd i skogen. Instruktör var Hans W.
Inspirerande o bra kurs. Flera kurser i de olika bruksgrenarna önskas till våren.
Instruktörsmötet: Många kurser planeras till våren; vardagslydnad, brukslydnad, agility, nosework,

rallylydnad och kanske några temakvällar. Vi väntar med starter till mars så vi vet hur coronaläget
är. Vi undersöker om vi kan hyra in sökinstruktör och mer rapportinstruktör. Carro mfl. jobbar på att
få till en Barn/Ungdomsgrupp i klubben. Ev. i samarbete med övriga Sydnärkeklubbar
Prova på Weight pull inställd, blir till våren istället.
§7

Skrivelser:
SKK meddelar att alla aktiviteter bör ställas in pga. det förvärrade Covidläget.
Vi uppmanas att läsa SBK:s och SKKs dokument m regler om Covidpandemin.
SBK distriktet önskar webbsamtal med klubbarna inför planering av nästa års verksamhet. Majsan o
Liss-Beth deltar.
Anna Karlson skickat in önskan att gå kurs till Specialsöksinstruktör. Styrelsen bifaller Annas önskan.
Kurskostnad 6000kr + resa beviljas.
Christina Carlestav lämnat motion om ändring av statuter för KM. Styrelsen bereder frågan inför
årsmötet.

§8

Inkommit från sektorer: Utbildningssektorn beviljas att köpa in appen ”Duktig hund” till
instruktörerna.

§9

Nya frågor:
Coronaläget: All aktivitet på klubben är nu inställd enligt senaste corona reglerna, även de öppna
träningarna. Fortfarande kan hallen bokas av enskilda medlemmar. Se SKKs och SBKs skrivelser.
Förtjänsttecken kommer att delas ut vid årsmötet.
”Info-brev” kommer snart via mail till medlemmarna. De som inte lämnat sin mailadress ombeds
göra det. (Brevportot höjs 2021 till 12kr)
Årsmötet kommer att flyttas fram tills värsta pandemin är över. Ev. ett helt år. Detta är möjligt o
önskvärt enl. dokument från SKK. Kassören kontaktar revisor inför årsskiftet/årsmötet.
Styrelsen har planering inför årsmötet sönd. 10/1 kl.15.00
Molnlagring Vi fortsätter sondera terrängen
Sponsring Bruksprov Förslag om sponsring med startavgiften till Bruksprov i Appell o Lägre klass
bifalls med ja-beslut av styrelsen. De ursprungliga grenarna i SBK har numera få startande och
klubben vill försöka få fram flera ekipage
Uthyrning av appellplanen diskuteras. Pris, tider mm. Förslag till nästa möte.
Städning: Svårt att få tillräckligt antal medlemmar som vill städa. Mia la fram ett nytt förslag på
ersättning för de som städar. 1 timmes städning ger värdecheck med värde på 100 kr eller en
timmes gratis hallbokning. Styrelsen beviljar förslaget. Detta gäller även när sektorerna städar.
Öppen träning: Nystart till våren! Step up!
Klubbvärdarnas funktioner diskuterades
Nästa möte den 16/12.Digitalt.
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