Protokoll styrelsemöte Skillingaryd Attila BK 2015-09-14
Närvarande:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Christer Andersson, Ewa Andersson, Katarina Andersson, Britt Bertilsson, Sonny Bertilsson, Mona Krantz, Anna
Lemchen.
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
Val av justeringsman: Katarina.
Föregående styrelsemötesprotokoll från 2015-08-12 och klubbmötesprotokollet från 2015-06-01, gicks igenom och
lades till handlingarna.
Information och rapporter:
a. Ordförande – Ingen rapport.
b. Kassör – Ca 207 000kr på kassa och konto.
c. Utbildningskommittén – Petra har påbörjat sin rallylydnadsinstruktörsutbildning. Alla kurser igång utan en
valpkurs.
d. Agilitykommittén – Ingen rapport.
e. Viltspårskommittén – Möte om vårens kurser och ett instruktörsmöte är inplanerade.
f. Stugkommittén – Stölden i boa är anmält till försäkringsbolaget. Sonny har röjt av slyet vid vägen. Sonny ska
kolla staketet senare i höst. När hindren står kvar på agility banan går det åt 2 personer för att klippa gräset.
Lampan mot boa ska Tomas koppla in elen på.
g. Tävlingskommittén – Arbetet med KM och lydnadstävlingen rullar på.
h. Utställningskommittén – 133 anmälda till utställningen och det går som planerat.
i. Tjänstehundskommittén – Enligt SBK/MSB sker ingen ideell verksamhet utan vi måste betala ut ersättning. Om
det blir någon mer verksamhet genom Attila framöver tar vi beslut på när frågan dyker upp.
j. Ungdomskommittén – ”Kul med hund” är det nu 7 deltagare. Nästa år blir det 2 grupper en yngre och en äldre.
k. SBK – 331 medlemmar. (Förra året samma tid var det 292 st.)
Vaggeryds kommuns utbyggnadsplaner: Christer kollar hur det går med Ulf Abrahamsson på kommunen.
Info angående tjänstehund: Enligt SBK/MSB sker ingen ideell verksamhet utan vi måste betala ut ersättning.
Trådfritt larm: Christer beställer arbetet av Elbyrån.
Blev det 2 som går rallylydnadsinstruktörsutbildningen: Det blev 1 person.
Klubbmötet 5/10: Det ska hållas info om klubbkläder.
Övriga frågor: Info på hemsidan på klubbmötet, Sonny fixar arbetet med Eva Bodfäldt dagen, Ewa kontaktar Katarina
om hemsidan, mejlet och facebook. Mona hade en fråga om klubbmärket och det beslutades att från nu ska vi ha SBK
märket som klubbmärke. Anna har kollat upp problemet med den hala stegen och kommit fram till att sprayfärg med
antihalk eller byta träet till räfflat ska göras och det gör vi till våren. Angående Swish väntar Sonny svar från banken.
Nästa styrelsemöte: 5/10 efter klubbmötet. 9/11 kl 18.30 och 14/12 kl 18.30.
Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet:
Justeras:
______________________________
Christer Andersson

____________________________
Katarina Andersson

