Sida

1 (4)

PROTOKOLL

Distribution

Möte

Protokoll nr.

Styrelse, verksamheter, valberedning, revisorer, Styrelsemöte
Sammanträdesplats
klubbstuga
Studiefrämjandet

4/15
Datum och tid

2015-07-27, 18.00-20.15

NÄRVARANDE

MEDDELAT FÖRHINDER

Annica Blom (AB) ordförande, Ann-Carin
Melander (ACM) kassör, Katarina Sellgren,
Ellenor Dahlberg, Nina Jonsson,

Anna-Lisa Hamberg,
FRÅNVARANDE

Anette Westerlund
Åtgärdas av

§36
Öppnande

Ordförande Annica Blom öppnar mötet.

§37
Justerare

Att justera dagens protokoll utses Eleanor Dahlberg.

§38
Dagordning

Förslag till dagordning, bilaga 1, Dagordningen
godkänns.

Färdigt

§39
Föregående protokoll, 2015-05-04, läses upp.
Föregående Tillägg §29, bilaga 6, skrivelse från revisor Eva
Hellström.
protokoll
§40
Eknomi/
Revision

Kassör Anna-Carin Melander redogör för klubbens
hela ekonomi
Kassa
3983,00
Bankkonto
50 612,73
Kök
2 058,97
Placeringskonto 180 000,00
Resultat
+64 666,33
Balansrapport, bilaga 2, Resultatrapport bilaga 3
Obetalda fakturor finns några som ej kom med till
mötet.
Draghundssportförbundet är kapat då den kostnaden
det skulle innebära att inte vara medlem är
hanterbar. Medlemsavgiften kostar 1000 kr.
Vid inköp på svensk cater så är lappen vi får i kassan
en faktura och måste in till Anna-Carin.
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Färdigt

Den fasta telefonen är uppsagd då den senaste
fakturan inte innehöll något samtal alls och ändå
kostar. Det finns nu internetabonemang i klubben
som är mycket billigare.
Telefonnumret behöver komma bort från hemsidan
samt information om Wi-Fi.

Annica
och(web)

omg

Annica efterfrågar riktlinjer för kostnader att hyra ut
klubben med planer och lokal.Hur mycket ska det
kosta? Olika beroende på medlemmar och ickemedlemmar.
Beslut taget om priser:
Arrangemang icke-medlem:
400 kr
Arrangemang medlem:
200 kr
Önskemål om att hyra klubben ska lämnas in till
styrelsen i god tid, senast en månad i förväg.
Anslag på klubben samt ut på hemsidan.

Annica och
web

Mental: Anna-Carin lämnar in bilaga från Bengt,
bilaga 4..
Utställning: Eleanor rapporterar. Anmälan öppen på
hemsidan. Görel dömer inofficiella.
Hemsidan: Medlemsinlogget till hemsidan är klart.
Patrullhund: Annica läser rapport från Britt-Louise.
Informationsmöte under planering samt att värva
tjänstehundsfolk till ÖBK.
Rallylydnad: Annica läser rapport från Carin. Cup 3
ggr samt tävling 12-13/9. Mia och Marie B ska ha
nybörjarkurs början av augusti samt fortsättning en
helg i september.
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§42
Under ett AU-möte diskuterades att situationen på
Upprop till
klubben i dagsläget inte är bra. Av 215 medlemmar
Medlemmar har 157 fått mail om upprop, sju svar har inkommit.
Svaren handlar mycket om att visa varandra
ömsesidig respekt och öppenhet, hjälpa till med det
man kan.
Då det var sparsamt med svar ges förslag på
ytterligare ett utskick. Tanken är att detta ska lyftas
på ett medlemsmöte för diskussion.
Planerar stora insatser för att ifrågasätta till
medlemmarna om klubbens överlevnad.
§43
Prova på
dag/helg –
bruks

Medlemmarnas önskan om aktivitet föder idén om en
prova-på-dag i spår, sök, rally etc. Behöver inte vara
så avancerat och ej utbildade instruktörer. Tas upp
på medlemsmötet om upplägg samt ta upp
intresseanmälningar.

§44
Valberedn.Kommitté

Under bearbetning. Problem att få ihop folk. Gått
rykte om att det ska vara rutinerade ”ringrävar” och
det gör att vi inskränker oss. Klubben behöver nytt
blod!
Påminna på medlemsmötet om att det är fritt fram att
lämna in förslag på aktiva personer till
valberedningen.

§45
Skrivelser

Annica informerar; SBK:s hemsida info om att
Mondioring är på förslag att bli en officiell sport i
SKK.

§46
Medlemsmötet

Till medlemsmötet 2015-08-03
Uppropet till medlemmarna. Prova-på-dagen/dagarna. Arrangemangspriserna på hyra av klubben.
Hemsidan och medlemsinloggningen. Telefoni på
klubben. Instruktörsutbildning. Klubbens fokus?
”Hundens dag”.

§47
Nästa möte

2015-09-07 då ses vi som vanligt på
Studiefrämjandet.
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Sida

PROTOKOLL

4 (4)

Möte

Protokoll nr.

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte

4/15

2015-07-27
Åtgärdas av

§48
Övriga
frågor

Nina tar upp ett rykte hon hört. Diskussion förs om
hur vi pratar om varandra även sinsemellan inom
styrelsen påminns även om att vi är klubbens ansikte
utåt.
IPO-hindret har blivit beställt och fakturan kan ha
kommit till klubben. Anna-Carin ska kolla om hon
betalat fakturan då vi inte fått något hinder.
Frågor om fler IPO-hinder som ev blivit lånade. Vi
måste inventera klubbens tillhörigheter för att ha koll
på vad klubben äger och vad som är lånat.
Pistolen som blev beställd ifjol och Eleanor ska
hämta dem så fort semestertider är slut.
Ang Frida Valén 24-25/10 var enda tiden hon kunde.
Anna-Carin visar upp en fin bok som vi fått av
Hundstallet.

§49
Avslut

Annica avslutar mötet.

_______________________
Ordförande: Annica Blom

__________________________
Sekreterare: Katarina Sellgren

_______________________
Justeras: Eleanor Dahlberg
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