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§ 1. Mötets öppnande
Pauli Lindmötet öppnat.
Kerstin Petersson förklarade

§ 2. Val av justerare och sekreterare för mötet
1 sekreterare
Ordföranden
Kerstin
Petersson
förklarade
Som
valdes
Britt och
som justerare
valdesmötet
Sigge.öppnat.

Val av sekreterare;
Britt Staffas Munk.
§2
3. Godkännande
av dagordning
Godkändes.
3

Inkommande skrivelser:
a) Avtalet från kommunen
kommit tillbaka,
påskrivet och klart.
§ 4. Schäferhundsklubben,
hyra av har
klubbstuga
Reino Oskarsson
Ang.
tillägget
ska
Beng-Göran
Björk
från
Bokab
återkomma
till Kerstin.
Svenska Schäferhundsklubben Västra distrikt ställer frågan om Kungälvs
brukshundklubb

kan tänka sig att hyra ut baracken samt att möjlighet finns att vid vissa tillfällen kunna få
b) Inbjudan ”Föreningarnas Dag” den 27 sept. 2008.
utnyttja appellplanen.
Kerstin
anmäleratt
vårt
intresse
försom
att ett
medverka
dag.
Reino Oskarsson
förklarade
han
ser detta
sätt att fådenna
in schäferhundsfolk
i SBK.
Efter diskussion bestämdes att de får inkomma med förfrågan för varje tillfälle om datum för
SBK info
att hyra c)
baracken
och nr
del4.avSätts
plan.in i pärm i klubbstugan.

d) Förfrågan
agilitysektorn.
De undrar om man trots det nya belöningssystemet
§ 5. Godkännande
av från
föregående
mötesprotokoll.
ändå
får
gå
gratis
på
en
kurs
om man håller en kurs. Beslut: ja.
Godkändes
Utgående
skrivelser
§4
6. Inkomna
skrivelser
Tillägg
till avtal
SBK/Västra
distriktet
ang.Kommunen.
Dvärgbandmasken.
Beslutades att Kerstin sätter upp på anslagstavlan och att en länk läggs ut på hemsidan.
5
Kassarapport.
Eva informerade
finns;
Västra
distriktets
styrelseprotokoll.
Sätts uppatt
pådet
anslagstavlan.
Pg:
ca.
81.062
och
Tävlingspg:
ca
180.571
Idrottsrådet, minnesanteckningar
§ 7. Utgående skrivelser
Fanns inga.
§ 8. Ekonomi
Eva redogjorde för det ekonomiska läget som är stabilt.
§ 9. Medlemsbrev via medlemsregistret. PR information
Eva hade tyvärr inte hunnit kolla upp detta men gör detta till nästa möte.

§ 10 Utvärdering av Kungaägget.
En mycket lyckad tävling. Många uppskattade den snabba resultatredovisningen.
Tyvärr inträffade en incident med strömförsörjningen. De drabbade återkommer med ev.
anspråk.
§ 11. Info från medlemsmötet.
Kerstin informerade. Anteckningar från mötet läggs ut på hemsidan.
§ 12. Bevakningslista sommaren 2011.
Denna lista sammanställs på nästa styrelsemöte.
§ 13. Tävlingar 2012
Tävlingssektorn arbetar med planeringen av detta. Kungaägget kommer att går av stapeln även nästa år.
§ 14. Kulturbolaget arrangör av musikfestivaler
Förfrågan har inkommit från Show Security Sweden. De vill att vi ordnar fram en mängd
hundägare som under vissa kvällar promenerar i områden runt olika festivaler. Detta
skulle vara ett gott tillskott till klubbens kassa men efter diskussion beslutade att tacka
nej till detta. Vi tyckte förfrågan inkommit i senaste laget och att det kan vara svårt organisera tillräckligt många intresserade.
§ 15 Övriga ärenden
Stolar: Ewa undrade om klubben var intresserade av 8-10 st vita stapelbara plaststolar.
Svaret blev ja.
Högtalare: Ewa vill att klubben ska köpa in en högtalaranläggning. Ewa återkommer
med vad det kommer att kosta.
Agility: Ewa informerade att allt fungerade jättebra och att det var ca. 600 startande.
Avtackning: Kerstin informerade att hon, Klas och Roger hade varit och tackat av Gösta
Sköldén som nu slutar på Studiefrämjandet. Detta var mycket uppskattat av Gösta.
Inköp av programvara: Via Britt inkom en förfrågan från vår sekreterare Therese om
att få köpa in programvaran Microsoft Office Home för ca. 1000:- (inkluderar 3 licenser)
genom sin arbetsgivare. Detta godkändes av mötesdeltagarna.
§ 16 Avslutning och nästa möte
Nästa möte blev framflyttat och fastställdes till tisdagen den 14 juni kl. 18.30.
Därefter tackade Kerstin för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
........................................................................
Britt Staffas Munk

Justerare

Justerare

....................................................................... ...................................................................
Kerstin Petersson, ordf.		 Sigge Jendeby

