Protokoll styrelsemöte Skillingaryd Attila BK 2016-02-01
Närvarande: Christer Andersson, Ewa Andersson, Britt Bertilsson, Sonny Bertilsson, Mona Krantz, Katarina Andersson
1. Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen lästes upp och godkändes.
3. Val av justeringsman: Mona
4. Föregående styrelsemötesprotokoll från 2015-12-14, gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Information och rapporter:
a. Ordförande – Ingen rapport.
b. Kassör – Ca 160 000 kr på kassa och konto. Obetald räkning ca 12 000.
c. Utbildningskommittén – Petra är klar med rallylydnadsinstruktörsutbildningen. Wivi och Christel är klara med
teorin till bruks – lydnadsinstruktörsutbildningen. Alla instruktörer ska få en lapp att skicka in ang. vilka
utbildningar de har. Vi behöver mer struktur över detta. 89 st. anmälda till vårens 12 kurser.
d. Agilitykommittén – Vill inte ha plaketter utan enbart blommor.
e. Viltspårskommittén – Instruktörsmöte 24/2.
f. Stugkommittén – Plogen har används vid fem tillfällen. Sluträkning för fast telefon har inkommit. Agilityn
måste plocka in hinder. Ewa mejlar dem. Garageporten är dålig. Sonny kollar på detta till våren. Nu är det nog
musfritt i stugan!
g. Kökskommittén – Årsmötesfika blir ostkaka och kladdkaka.
h. Tävlingskommittén – Ingen rapport.
i. Utställningskommittén – Två domare är nu klara inför utställningen.
j. Tjänstehundskommittén – Ingen rapport.
k. Ungdomskommittén – Ingen rapport.
l. SBK – 313 medlemmar. (Förra året 311 st.)
m. Festkommittén – Ingen rapport.
6. Vaggeryds kommuns utbyggnadsplaner: Inget nytt. Vi var dock lovade ett brev att ta ställning till. Det har ej inkommit
något sådant.
7. Genomgång inför årsmötet. Årsavgiften för 2017 föreslår styrelsen ska höjas med 15 kr. Christer fixar en
verksamhetsberättelse. Styrelsens plan inför 2016 fixar Ewa. Britt fixar blommor till funktionärer som ska avtackas.
8. Distriktets årsmöte. 13/3 kl 10.30. Vrigstad Värdshus åker Ewa och Katarina.
9. Förtjänsttecken skjuter vi på till nästa år.
10. Övriga frågor: En av våra sponsorer, Djurmagazinet, byter ägare. Vi vet ännu inte om sponsringen fortsätter.
Katarina tar fram policy för instruktörer som håller kurser. Vi tittar på det vid nästa styrelsemöte. (Inte det
konstituerande efter årsmötet.)
Ett önskemål om att ha nosework kurs har inkommit. Instruktör från Halmstad. Fred kväll till sönd e.m. Åtta deltagare
och ca 20 åhörare kan delta. Christel får i uppgift att kontakta instruktören och boka datum. Sen fortsätter planeringen
efter det.
11. Nästa styrelsemöte är 28/2 -2016 efter årsmötet.
12. Ordförande avslutar mötet.
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