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PROTOKOLL
Distribution

Möte

Protokoll nr.

Styrelse, valberedning, revisorer, klubbstuga

Medlemsmöte

1/21

Zoom (digitalt)

18/1-21 KL 18.30

NÄRVARANDE

Sammanträdesplats

Datum och tid

MEDDELAT FÖRHINDER

Ordf. Åsa Dahlqvist, Kassör Anna-Carin
Melander, Sekr. Malin N Ögren, Vice Ordf
Monica Backerholm,Julia Hörnfeldt, Helena
Hägglund. 14 Medlemmar

FRÅNVARANDE

Åtgärdas av

§1
Öppnande

Mötet öppnas av Ordf Åsa Dahlqvist

§2
Justerare

Jessica Sjöstedt och Anders Ögren väljs till justerare

§3
Dagordning

Dagordningen godkänns Bilaga 1

Färdigt

§4
Föregående Sekreterare sammanfattar protokoll 3/20. Justerat
protokoll
och klart finns på hemsidan och i pärmen i
klubbstugan.
§5
Ekonomi

§6
Skrivelser

Kassa 124kr Bank 827.56kr Plac 160 000 Resultat
minus 6735.75 kr Bilaga 2
Den årliga gåvan till markägare har bytts ut från
blomstercheck till örnkort, 100kr vardera.
Inga inkomna

§7
Anläggning Värmepumpen har gått sönder och NKI
Verksamhet kyl håller på att hitta en lösning. Takskottning är
erna
utlyst till den 20/1-21 kl 13.00. Alla är välkomna att
hjälpa till.
Agility Ridhuset där hinderna står går att hyra om
man kontaktar ansvarig 2 dagar innan. Denna
träning är privat och bokas av var och en som vill
träna.

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
Box 436
891 28 Örnsköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjö

Hemsida: www.sbk-ovik.se
e-post::
info@sbk-ovik.se
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Sammanträdesdatum

1/21

18/1-21 KL 18.30
Åtgärdas av

Färdigt

Utbildning Alla instruktörer har fått möjlighet att
delta i en digital utbildning med Maria Brandell. En
instruktör på gång att utbilda sig till rallylydnads
instruktör.
NoseWork Genomfört en informationskväll
Bol 1 träff med intresserade av grenen där en grupp
bildades som ska arbeta för både tävling och träning.
§8
Från
styrelsen

§9
Övriga
frågor

§ 10
Nästa möte

§ 11
Avslut

Bankgiro:
5696-4364

Ordförande förklarar vilka alternativ som finns för det
kommande årsmötet då vi på grund av rådande
pandemi inte i dagsläget kan ha ett fysiskt möte.
Allternativen är, digitalt, skjutas upp till i Maj eller till
nästa år. De medlemmar som är närvarande ges
möjlighet via zooms röstningsverktyg att rösta och
övervägande röstar för att årsmötet genomförs
digitalt. Bilaga 3
En medlem tycker att zoom fungerar dåligt.
Hur ska en röstning på årsmötet gå till. Styrelsens
svar är att vi innan årsmötet undersöker detta så att
allt går rätt till och att vi följer SKK och SBK´s
riktlinjer i detta.
På grund av rådande situation med pandemin och
fysiskt mötesförbud återkommer styrelsen om när
och hur årsmötet kommer hållas. Alla medlemmar
kommer få ett mail samt att information kommer
läggas ut på hemsidan.
Mötet avslutas 19.40
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18/1-21 KL 18.30

_______________________
Ordförande: Åsa Dahlqvist

__________________________
Sekreterare: Malin N Ögren

_______________________
Justeras: Anders Ögren

___________________________
Justeras: Jessica Sjöstedt

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
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891 28 Örnsköldsvik
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Järpesmyran
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e-post:
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