Protokoll klubbmöte Skillingaryd Attila BK 2015-06-01
Närvarande: Utöver styrelsen deltog sex personer, totalt 15 personer.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
Val av justeringsman: Victoria Carlsson.
Information och rapporter:
a. Styrelsen– Presentation av nya styrelsen. Det hålls 8 – 10 styrelsemöten, ett årsmöte och två klubbmöten/år.
b. Kassör – Ca 170 000 på kassa och konto. Obetald räkning ca 6 000.
c. Utbildningskommittén – Två dagars instruktörsutbildning har avlöpt på Attila. Vi har sex blivande instruktörer
som ska examineras framöver. Höstens kurser är ute på hemsidan.
d. Agilitykommittén – Ingen rapport.
e. Viltspårskommittén – Alla fyra kurser fortgår i dagsläget med ca 40 deltagande ekipage,
f. Stugkommittén – Städdagen den 9 maj samlade 8 – 9 deltagare! Trots det, blev det mesta gjort.
g. Tävlingskommittén – Förberedelser inför för elitspåret den 13/8 pågår. Appelltävlingen den 16/4 gick bra. Nio
startande. Lydnadstävlingen den 14/5 samlade bara nio startande varav tre i elitklass som då var DM. ”Tävling”
bör få en egen flik på hemsidan.
h. Utställningskommittén – Har arrangerat utställningsträning som var uppskattad. Ett tillfälle till planeras till
hösten.
i. Tjänstehundskommittén – Inträdesprovet var i lördags.
j. Ungdomskommittén – ”Kul med hund” avslutades med ett uppskattat besök på Djursjukhuset i Jönköping.
k. SBK – Dags dato har vi 316 medlemmar.
l. Festkommittén – Planerar för någon form av ”kick-off” till hösten.
Vaggeryds kommuns utbyggnadsplaner:
Den 18/3 träffades styrelsen för SBK Attila och inbjudna politiker, för att samtala om Attilas framtid; våra planer, behov
och önskemål. Vi framförde att vi inte alls är intresserade av en flytt från nuvarande tomt och att vi vill ha ett längre
kontrakt för att kunna planera vår verksamhet. Allan Ragnarsson (M), ny ordförande för kommunledningen, samt
flertalet representanter för övriga partier ställde sig positiva till våra önskemål och lovade att ge ett besked inom tre
månader.
Efter att drygt tre månader gått, mailade jag Allan den 20/5 och han återkom per telefon, med följande:
Frågan har diskuterats men stött på patrull hos tjänstemännen.
Vid nästa kommunstyrelse den 4/6, ämnar Allan att ta upp frågan för att driva igenom ett beslut som ger oss ett längre
kontrakt. Han vill också muta in marken söderut OM det någon gång i framtiden behöver göras en rokard där vi har kvar
de befintliga planerna, men behöver flytta klubbstugan.
Han säger att vi "sitter säkert" och att vi ska få ett skriftligt besked före semestern.
Övriga frågor:
Vi får information om kommande klubb-kläder. En jacka och en mössa är planerat.
En lista med alla som har nyckel till stugan kommer presenteras. Var och en ska ansvara för en måndagsöppning under
året.
Ärenden att hänskjuta till styrelsen: Inga ärenden.
Mötet avslutades. Efter det bjöds deltagarna på jordgubbar och glass.
Vid protokollet:
______________________________
Christer Andersson

Justeras:
____________________________
Victoria Carlsson

