Protokoll styrelsemöte Skillingaryd Attila BK 2015-12-14
Närvarande:

Christer Andersson, Ewa Andersson, Britt Bertilsson, Sonny Bertilsson, Anna-Karin Johansson, Mona Krantz,
Anna Lemchen.
Innan mötet fick vi en kort uppdatering från valberedningen. Tack för det Viktoria Karlsson.
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2.
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Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
Val av justeringsman: Sonny.
Föregående styrelsemötesprotokoll från 2015-11-09, gicks igenom och lades till handlingarna.
Information och rapporter:
a. Ordförande – Ingen rapport.
b. Kassör – Ca 178 000kr på kassa och konto. Obetald räkning ca 10 000. Swish fungerar bra.
c. Utbildningskommittén – Instruktörsmöte är planerat till 13/1-16 kl 18.30. Petra går L1 i februari.
d. Agilitykommittén – Ingen rapport.
e. Viltspårskommittén – Utbildning av LKC gick av stapeln den 5 dec. 30 hundar är redan anmälda till kommande
viltspårskurser.
f. Stugkommittén – Larmet fungerar bra. Utlöstes 12 dec. Presentkort till funktionärer är klara för utskick.
Telefonen är uppsagd.
g. Kökskommittén – Ingen rapport.
h. Tävlingskommittén – Ingen rapport.
i. Utställningskommittén – Mona jagar en domare till inför nästa års utställning.
j. Tjänstehundskommittén – Ingen rapport.
k. Ungdomskommittén – Ingen rapport.
l. SBK – 326 medlemmar. (Förra året 311 st.)
m. Festkommittén – Ingen rapport.
6. Vaggeryds kommuns utbyggnadsplaner: Allan Ragnarsson meddelar att Bengt-Olof Magnusson (kommunchef) tar hand
om vårt ärende. Han utarbetar ett förslag som vi gemensamt ska gå igenom. Beslut kan då tas 7:e januari. Han nämnde
att vägen görs om, och kommer få sin sträckning väster om stugan. Kontakten med tjänstemännen sköts vidare av
Allan.
7. Datum för årsmöte beslutades till söndag 28 febr. 2016, kl 16.00.
8. Städschema: När man ansvarar för måndagsöppningen ingår sopning av golv. Även efter kursverksamhet. Det övriga
sköts av Britt. Vi funderar vidare om det behövs ett speciellt schema för detta.
9. Förtjänsttecken. Ewa tar reda på hur det fungerar.
10. Övriga frågor: Anna-Karin fixar kallelse av årsmötet på hemsidan och face-book. Hon lägger till en fråga om vem som
ska bli ”Årets Attila-medlem där. Sonny fixar kallelse på klubben.
Det finns fortfarande klubbkläder som ska hämtas och betalas. Ewa tar hem dem och kontaktar de som inte hämtat och
betalt.
Musfällor finns. Sonny tömmer dem varje dag!
Ang. de nya lydnadsreglerna som träder i kraft 1 jan 2017, har vi inte skickat in någon egen skrivelse. Det har
Smålandsdistriktet dock gjort.
11. Nästa styrelsemöte är 1/2 -2016 kl 18.30.
12. Ordförande avslutar mötet.
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