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§ 1. Mötets öppnande
Britt Staffas
Munk
Kerstin Petersson förklarade
mötet
öppnat.
Charles Souter
Paulioch
Lindjusterare för dagens möte
§ 2. Val av sekreterare

Som sekreterare valdes Britt och som justerare valdes Sigge.

Ordföranden
Petersson förklarade mötet öppnat.
§1
3. Godkännande
avKerstin
dagordning
Godkändes efter tillägg under övriga ärenden.
2

Val av sekreterare; Britt Staffas Munk.

§ 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
3
Inkommande skrivelser:
Godkändes

a) Avtalet från kommunen har kommit tillbaka, påskrivet och klart.
Ang.
tillägget ska Beng-Göran Björk från Bokab återkomma till Kerstin.
§ 5. Inkomna
skrivelser
Protokoll från distriktets styrelsemöte och distriktsmöte.
b) Inbjudan
”Föreningarnas Dag”
27 sept.
2008.
Intresseanmälan
till Föreningskunskap
steg 1den
o 2 från
Västra
Distriktet.

Kerstin anmäler vårt intresse för att medverka denna dag.

§ 6. Utgående skrivelser
c) SBK info nr 4. Sätts in i pärm i klubbstugan.
Fanns inga.

d) Förfrågan från agilitysektorn. De undrar om man trots det nya belöningssystemet
§ 7. Ekonomi
ändå får
gå gratis
på en kurs om man håller en kurs. Beslut: ja.
Vi har fortfarande
en stabil
ekonomi.
Utgåendeavskrivelser
§4
8. Registrering
resultat via internet
Tillägg
till
avtal
Kommunen.tycker detta är för krångligt.
Detta görs inte idag. Tävlingssektorn
Kassarapport.
Eva informerade att det finns;
§5
9. Övriga
ärenden
Pg:
ca.
81.062
och
180.571
a. Köket: Sigge meddelar attTävlingspg:
köket inte gårca
ihop
ekonomiskt. En översyn av inköp kommer
att göras. Styrelsen vill påminna om vikten av att betala sin fika.
b. Ladan: Kerstin har pratat med Morgan Åkerman och han vill att vi inkommer med en ansökan om inredning av ladan. Mailat till Rune L. ang. bygglov på baracken som utgår i juni.
Detta kommer att tas upp på nästa medlemsmöte. Ang. yttterligare belysning så väntar vi på
ett driftdon från leverantören för att kunna fixa detta.
c. Sponsring: Anna Lindelöv har meddelat att hon kommer att sponsra med hundfodret
Acana vid våra tävlingar.
d. Agility: Agility har inkommit med mail om nya bestämmelser ang. utformningen på
hopphinder vid officiella tävlingar fr.o.m. 2012. Det behövs 10-12 nya hinder som kostar ca
1450:-/styck. Styrelsen godkände inköp av detta.

e. Hus & Fält: Pauli Lind och Mikael Svensson har avgått. Ny sammankallande i Hus &
Fält är Joakim Lilja.
f: Medlemsmöte: Nästa medlemsmöte blir den 14 december mellan kl. 19-21 i samband
med luciafirande. På dagordningen; Ladan samt övrigt.
g. Kungaägget: Tävlingskommitten har inkommit med förfrågan om att få annonsera i
Brukshunden ang. tävlingen. Styrelsen godkände detta. Ett uppstartsmöte inför förberedelser av tävlingen är bestämt till tisdagen den 1 november kl. 19.00.
h. Markarbete: Grävning pågår för väg/vatten och avlopp. Detta kommer att påverka
planen vid löprutan. Information om detta kommer kontinuerligt att ske på hemsidan.
§ 10 Avslutning och nästa möte
Nästa möte bestämdes till onsdagen den 9:e november kl. 18.30.
Därefter tackade Kerstin för visat intresse och avslutade mötet.
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Kerstin Petersson, ordf.		 Sigge Jendeby

