Protokoll styrelsemöte Skillingaryd Attila BK 2015-11-09
Närvarande:

Christer Andersson, Ewa Andersson, Britt Bertilsson, Sonny Bertilsson, Anna-Karin Johansson, Mona Krantz,
Anna Lemchen.
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Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
Val av justeringsman: Britt.
Föregående styrelsemötesprotokoll från 2015-10-05, gicks igenom och lades till handlingarna.
Information och rapporter:
a. Ordförande – Ingen rapport.
b. Kassör – Ca 188 000kr på kassa och konto. Obetald räkning ca 11 000. Inkomst från utställningen blev ca
9 500 kr, därtill tillkommer lotterier och kök. Swish är i gång.
c. Utbildningskommittén – Petra har gått halva rallylydn. utb. Och är nu anmäld till ”grundmodul”. Inför utbildning
av medlemmar ska styrelsen ta beslut på detta.
d. Agilitykommittén – Ingen rapport.
e. Viltspårskommittén – Ingen rapport.
f. Stugkommittén – Traktorn är förberedd inför vintern, plogen är på. Trådlöst larm är klart och den fasta
telefonen ska avslutas.
g. Kökskommittén – Ingen rapport.
h. Tävlingskommittén – Ingen rapport.
i. Utställningskommittén – Mona jagar domare inför nästa års utställning.
j. Tjänstehundskommittén – Ingen rapport.
k. Ungdomskommittén – Ingen rapport.
l. SBK – 332 medlemmar. (Förra året 311 st.)
6. Vaggeryds kommuns utbyggnadsplaner: Kommunen har en plan på gång och beslut väntas tas på AU-möte 7/12.
7. Vad gav fler deltagare på klubbmötet: Vi tror att annonsering på fler medier med att Allan Ragnarsson deltar och
beställning av klubbkläder fanns med, gav fler deltagare på klubbmötet! Positivt!
8. Larm och telefon är nu klart enl, ovan.
9. Anna-Karin fixar inbjudan till grötkvällen den 14/11. (Hemsida och facebook.)
10. Övriga frågor: Vi beslutar att mini-belopp för att få handla med swish blir 20 kr.
Katarina kollar med agilitykommittén ang. intagning av hinder inför vintern och snön.
11. Nästa styrelsemöte är 14/12 kl 18.30.
12. Ordförande avslutar mötet.
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