Dagordning styrelsemöte 2015 onsdag 4/3
Ledamöter:
Närv. Eva Rud ordf.
Närv. Sandra Svanström
Närv. Madelene Bergfelt
Närv. Hanna Petterson
Närv. Mikael Kronstrand
Närv. Roger Ölverud
Närv. Kent Sandberg
Närv. Jessica Mathiason
Närv. Håkan Forsvid

1. Mötets öppnande
Eva öppnar mötet
2. Val av justerare
Eva och Roger vals till justerare för dagen
3. Föregående mötens protokoll
godkänd och läggs till handlingarna
4. Godkännande av dagordning
Med tillägg på övrigt är den godkänd
5. Åtgärdslistan
-

Vi behöver ett lass grus att lägga i hålorna på vägen. Mikael tar ansvar att
beställa det.
Vi behöver ha en service på luftvärmepumpen. Mikael tar på sig att kolla upp det.
Kaffemaskinen behöver en service. Hanna ansvarar att ringa till dem.

6. Inkomna skrivelser


Inkommit mail om vilka domare vi blivit tilldelade för årets tävlingar

7. Utgående skrivelser
8. Ekonomi
Vi ligger för tillfället på minus så vi har betalat räkningar för annonser i tidningar
samt löpande kostnader i hyra och el. Vi kommer att få en större summa pengar av
studiefrämjandet efter att Kirsi pratat med dem vilket är positivt. Vi har fått en faktura
från DinDel som inte är riktig då vi sagt upp den för länge sedan. Hanna har bestridit
den och väntar på en skriftlig bekräftelse från dem.
9. Rapport från sektorer och kommittéer
o
Tävlingskommittén: Hanna & Håkan
Spårgruppen ska ha en utbildning för nya spårläggare till helgen 7-8 mars för 9

stycken ekipage. Material är klart och allt ser bra ut. Vi behöver nya medlemmar till
tävlingssektorn och förslag på att fråga Manno, Kirsi, Rebecca om de kan tänka sig
att vara med.
o
Hus och Fält: Dan & Mikael K (Flytt)
Inget nytt om flytten. Vi ska försöka få till ett möte med kommunen samt höra med
dem om de baracker som finns i Fontin om vi skulle kunna ta över dem när den nya
klubbstugan byggs. Eventuellt prata med medlemmar som var engagerade i förra
flytten för att få tips som är bra att tänka på.
o
Agility:
Det finns just nu ingen agilitysektor eller några representanter. Rebecca har tagit på
sig att försöka ta kontakt med folk som är eller har varit aktiva. Stenungsund och
Kungälv kommer att ha en tävling tillsammans i Oktober. Planera inför att ha ett möte
med alla som är intresserade av agility för att se hur vi ska få igång verksamheten
igen. Tävling i April där vi kommer att ha delat ansvar tillsammans med Ulricehamn
och klubben behöver bidra med funktionärer.
o
Utbildningskommittén: Madde
Kurser har börjat komma igång och anmälningar kommer in. För att få mer deltagare
tillallmänlydnadskursen har vi sänkt priset då Madde har den i sin utbildning.
Susanne har frågat om det finns intresse för att ha en nosework-kurs vilket vi tycker
är väldigt intressant om hon kan tänka sig att göra det ideellt, alternativt enligt det
avtal vi tidigare har framfört.
All kursmaterial och annat som tas ut från studiefrämjandet ska från och med nu
faktureras till klubben.
Förslag på att få fler att komma till våra onsdagsträningar där någon avlägger tid,
förslagsvis skottansvarig, och hjälper till att svara på frågor och eventuellt visa lite
bra övningar för hund och förare.
o
Priser, sponsring PR och info: Sandra
Göteborgs hund och katt är intresserade av att införa ett samarbete
Kolla över trollen som kursdeltagare får om det finns billigare alternativ.
o
Ungdomssektorn: Jessica
Fortsätter med träffar en gång i månaden och det är nästan spikat med alla datum för
våren. Bland annat planeras det att gå med på BPH och åka och titta på vallning. Vi
behöver komma på nya sätt att sprida verksamheten mer och eventuellt titta på
möjligheten att ha ett sommarläger.
10. Rapport från tidigare styrelse
Mikael har lämnar över lite information till Eva samt att vi gått igenom vad vi haft för
aktiviteter på tidigare möten.
11. Årsmöte distriktet
Kent och Kirsi går på kommande mötet.
12. Mötesplanering: styrelsemöten och medlemsmöten
Planeringsmöte den 22 mars.
Styrelsemöten den andra onsdagen varje månad kl 18.30 utom i juli. 8 april, 11 maj,
10 juni, 19 augusti, 7 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.
Medlemsmöten planeras till 5 april kl 19.00 (kallas senast den 25 mars), 16 september
(kallelse senast 26 augusti), 25 november (kallelse senast 24 november).

13. "Planeringsdag"
Prova-på-dag, gå igenom de lappar som skrevs på årsmötet, strategi kring flytt, gå
igenom måldokument och organisation, hur ska hemsidan ska se ut, rallylydnad,
dokumenthantering, informationsansvarig för kommittéer och sektorer
14. Arbets/ansvarsfördelning
Skjuta upp frågan till nästa möte.
15. Kontaktperson för sponsorhuset
Hanna tar på sig ansvaret som också lägger upp mer information om det för våra
medlemmar. Jessica lägger ut det på hemsidan.
16. Policy för uthyrning av klubben
Vi tar beslut om att verkställa det förslag vi presenterade på årsmötet angående
uthyrningen av klubben. Sandra pratar med Kirsi om att få dokumentet och skickar
vidare till Hanna och Jessica.
17. Övriga frågor
-

-

-

-

-

Kursförfrågan
Jessica och Camilla vill gå en kurs ”Dog parkour” vilket vi i styrelsen beviljar.
Hundens dag
Vi kommer inte att kunna delta i år då det krockar med vår stortävling. Dock kan
vi hjälpa varandra att föra vidare information kring de olika eventen.
Hemsidan
Jessica vill ha bättre information om vad som ska läggas ut på hemsidan så att hon
inte behöver jaga information.
Rallylydnad
Flyttas till planeringsmötet.
Skrivarutbildening rallylydnad
Jessica är intresserad av att gå utbildningar till rallylydandsinstruktör vilket
styrelsen godkänner.
Vad är KBK styrelse på facebook
Lite information kring vad messenger är
Skottlista
Kirsi har hand om skottlistan och vi räknar med att hon kan fortsätta ha hand om
den.
Nyckellista
Vi behöver uppgradera listan för nycklar och se över vilka som ha en nyckel.

18. Nästa möte
8 april
19. Mötets avslut
Eva avslutar mötet.

____________________________
Sandra Svanström

Justeras

____________________________
Eva Rud

____________________________
Roger Ölverud

