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ÄRENDE
Rubrik
Styrelsemöte 2018
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr
Föredragningspunkter Beslut – åtgärd
§1
Mötets öppnande
§2

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 18/4 gick igenom o justerades

§4

Sektorer

STYRELSEN
SBK kongressen 26/5 & 27/5 Jill Halve och Katarina Nyman
kommer att vara närvarande.
Medlemsmöte 30/5-2018 förberedelser inför det.
Distriktet hade vårmöte 8/5 ingen representant för ÖBK var
närvarande
Klubbmästerskap i Rallylydnad och agility har varit, lydnad
kommer att vara 18/5
HUS
Distriktet anordnar olika instruktörs utbildningar i höst bla.
Tävlingslydnads instruktör och brukslydnad instruktör och
fortbildning för instruktörer, vi har några från ÖBK som är
intresserade
Valpkurs är avslutad, ny planeras i juni. Övriga kurser är i full
gång.
Instruktörs möte planeras 22/5-2018
§5

TÄS
Thomas Mohlins lydnadstävling var 12/5, tävlingen gick bra.
Planer för en rallylydnad nybörjare finns. Nosa utmaningen
planeras
RUS/IPO
Ingen info
AGILITY
Tävlingar 15-16-23/5, bra med anmälningar
Kurser är igång.
Sommarcupen startar snart.

Beslut taget
JA
JA

Bordlagdfråga

RALLY
Kurser under HUS tävlingar under Täs
DRAG
Marianne utbildar sig till grönt kort kurs instruktör
Splitskurs har varit, 12st var med och uppskattade kursen
PATRULL/RÄDDNING
Ingen info
STUGA/MARK
Vi söker fler människor som kan hjälpa till med att klippa
gräset, både runt klubbstugan och plätten mellan planerna.
PR/INFO
Thomas har gått igenom hemsidan med Linda Z för att lära
sig mer.
Styrelsen diskuterade om vi ska byta plattform för hemsidan
för att kunna få en mer lättjobbad hemsida, vi tar med frågan
till Linda Z
KÖK
Köket har hjälp till på tävlingar.
HUNDUNGDOM
Kurser är igång, rally tävling i juni.
§6

Ekonomisk rapport
Ekonomin är god
Vi väntar på att Swedbank ska höra av sig.

§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden
Nej

§9

Återremitterade ärenden
Nej

§11

Nya beslutsärende

Vi inför blåbärsklass i samtliga KM grenar.

Vi kommer att införa nosework som en KM gren, vi
bjuder in för KM i Nosework redan i höst

Vi beställer tröjor till instruktörer och styrelse
medlemmar inför SBK 100 år som kommer firas på
medlemsmötet 30/5
Verkställande utskott

§12

Övriga frågor

§10

JA
JA
JA

Vi har pratat om att gå ihop med sponsringen för alla
klubbens tävlingar, så att vi gör ett gemensamt utskick till våra
sponsorer för årets tävlingar.
§13

Nästa styrelsemöte

§14

Styrelsemöte: 14/6 18:30
Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande:

Sekreterare:

