Protokoll styrelsemöte Måndag 10 november 2014
Ledamöter:
Närv. Mikael Nordqvist Ordf.
Närv. Kirsi Heikkilä
Närv. Håkan Forsvid
Närv. Madelene Bergfeldt
Närv Sandra Svanström

1. Mötets öppnande
Mikael N öppnar mötet
2. Val av justerare
Justerare för dagen är Mikael och Madde
3. Föregående mötens protokoll
Godkännd och förs till handlingarna
4. Godkännande av dagordning
Dagordning för dagen är godkännd
5. Åtgärdslistan
Inget att tillägga
6. Inkomna skrivelser
- SBK västra uppdaterad lista med aktiva figuranter från er som arrangerar MH och/eller
MT eller har aktiva figuranter på er klubb. Senast 15 November – Madde tar tag i det
- SBK västra inbjuder till lärarträff den 15 november.

- Distriktet inbjuder till grundmodul den 24 november – Jonathan och Rebecca åker
- Kallelse till distriktsmöte den 19 november kl. 19.00 – Vi anmäler två stycken
- RAS/RUS konferens den 8-9 november
- Valberedning önskar att få förslag till västra distriktets valberedning 2014
- Distriktet inbjuder till skyddslicensteoriutbildning den 16 november
- Hundens dag till våren – Vi avböjer detta året
- Ekonomirapport inför Distriktsmötet den 19 november 2014.
7. Utgående skrivelser
8. Ekonomi
Vi har för tillfället ett litet underskott då vi inte har fått pengar från försäkringen än.
De vill ha ytterligare en komplettering.
Hanna ska skicka ut påminnelser till några kursdeltagare som inte har betalat.
9. Rapport från sektorer och kommittéer


Tävlingskommittén: Hanna & Håkan








o Inget att rapportera. Kallelse till nytt möte innan årsmötet kommer.
Hus och Fält: Dan & Mikael K (Flytt)
o Gräset är färdigklippt för i år. Vi kommer att laga gräsklipparen under
vintern.
Agility: Jennie O
o Det finns ingen som direkt drar i sektionen just nu så det är lite oklart hur
det kommer att se ut till våren för tillfället.
Utbildningskommittén: Madde
o Kommitén ska ta upp hur vår policy för utbildningar ska se ut för att vid
nästa styrelsemöte kunna ta ett beslut om det.
Priser, sponsring PR och info: Jennie, Kirsi, Sandra (& Jessica)
o Börjat lite med förberedelser inför allt som ska göras til kommande
tävlingar. Förslag till sponsring är under uppbyggnad.
o Vi erbjuder inga sponsorer exlusivitet. Skulle så vara fallet har de på något
vis bidragit klubben på ett extraordinärt vis.
o Dålig respons av klubbkläder. Vi ska planera in för att ha en bättre
presentation av kläderna så att våra medlemmar som inte har kunskap om
märket får mer kött på benen.
Ungdomssektorn: Mikael N
o De har kommit igång, men det finns inget specifikt att rapportera.

10. Spegel till appellplanen
Mikael ska kolla upp mer information från olika leverantörer för att få bättre priser.
11. Policy för uthyrning
Titta på en tydligare policy för uthyrning av vår anläggning.
12. Medlemsmöte 10 december
 Skottansvarig till träningsvärd
 SM 2016
 Agility
 Tävlingar 2015
13. Övriga frågor
14. Nästa möte
8 december kl. 18.30
15. Mötets avslut
Mötet avslutas

Sekriterare

____________________________
Sandra Svanström

Justeras

____________________________
Mikael Nordqvist

____________________________
Madelene Bergfeldt

