Protokoll klubbmöte Skillingaryd Attila BK 2015-10-05
Närvarande: 23 pers, varav 8 från styrelsen
Besökare:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Allan Ragnarsson, Vaggeryds kommun och Anna-Maria ang tryck på klubbkläder.

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
Val av justeringsman: Katarina A.
Information och rapporter:
a. Ordförande – Ingen rapport.
b. Kassör – Ca 207 000kr på kassa och konto. Ingen obetald räkning.
c. Utbildningskommittén – Eva Bodfält var här 3/10. Petra går rallylydnadsinstruktörsutbildning.
Nio kurser rullar nu.
d. Agilitykommittén –Ingen rapport.
e. Viltspårskommittén – Fyra kurser är avslutade. 5/12 är instruktörsmöte. Polis + en till kommer
att informera om eftersök.
f. Stugkommittén – Vattenpumpen är bytt. Stöld i boa. Lampan på gaveln ska lysa. Det röjda
skogsområdet behöver röjas.
g. Kökskommittén – Dafgård sponsrade klubbmästerskapet med mat!
h. Tävlingskommittén – Klubbmästerskapet den 4/10 i agility, lydnad och bruks gick bra! Det är
18 anmälda ekipage till Lydnadstävlingen, klass 1-Elit den 10/10.
i. Utställningskommittén – Det var 133 anmälda till utställningen i september. Det gick bra,
även ekonomiskt. 2016 års utställning blir 18/9.
j. Tjänstehundskommittén – Ingen rapport.
k. Ungdomskommittén – ”Kul med hund” rullar på.
l. SBK – 331 medlemmar. 10/10 är det distriktsmöte på Vrigstad värdshus.
m. Kick-Off festen blev lyckad med 30-35 deltagare.
Vaggeryds kommuns utbyggnadsplaner: Vi startade mötet med denna punkt då Allan Ragnarsson hade
bråttom: Allan informerade om att den 6/10 kommer de att dra igång på allvar. Han säger att det går
som planerat.
Klubbkläder presenteras. Jacka med tryck 500 kr, mössa med brodyr 150 kr. Utprovning och
beställning sker efter mötet.
Övriga frågor: Victoria – undrar om vi ska ha swish i köket. Petra - Skriv in i utställningskatalogen hur
många/ras på utställningen.
Ärenden att hänskjuta till styrelsen: Grötdatum.
Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet:
Justeras:
Christer Andersson

Katarina Andersson
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