Protokoll styrelsemöte Skillingaryd Attila BK 2015-05-04
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Christer Andersson, Ewa Andersson, Katarina Andersson, Britt Bertilsson, Sonny Bertilsson, Anna-Karin
Johansson, Mona Krantz, Anna Lemchen, Stefan Winberg.

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
Val av justeringsman: Katarina.
Föregående styrelsemötesprotokoll från 2015-03-09, gicks igenom och lades till handlingarna.
Information och rapporter:
a. Ordförande – Ingen rapport.
b. Kassör – Ca 208 000 på kassa och konto. Obetald räkning ca 11 000.
c. Utbildningskommittén – Britt rapporterar från KUL-mötet i Lenhovda. Instruktörsmöte ska utlysas till 20 maj. Tre
st. går utbildning just nu.
d. Agilitykommittén – Ingen rapport.
e. Viltspårskommittén – Alla fyra kurser fortgår i dagsläget.
f. Stugkommittén – Sonny har återigen kontaktat kommunen ang. de ”farliga” träden i inhägnaden. De lovar skicka
en person för att ta hand om det. Skylten på stugan är fixad.
g. Tävlingskommittén – Appelltävlingen gick bra. Nio startande. Elva ekipage är hittills anmälda till
lydnadstävlingen.
h. Utställningskommittén – Två tält och ett bord är inköpt. Utställningsträningen gick jättebra, till nästa gång är det
bra om det finns någon som ansvarar i köket.
i. Tjänstehundskommittén – Inträdesprovet var i lördags.
j. Ungdomskommittén – ”Kul med hund” pågår. Åtta barn deltar.
k. SBK – 310 medlemmar. (Förra året samma tid var det 284 st.) Attila har ökat mest i Smålandsdistriktet under
2014. Anna-Karin åker på distriktsmöte imorgon.
Vaggeryds kommuns utbyggnadsplaner: Heléne kommer kontakta kommunen i mitten av maj, om ingen info har
kommit innan dess. Sonny har skissat lite på ett nytt skogsområde.
Inför klubbmötet, 1/6, är allt under kontroll och vi hoppas få in info från kommunen snarast.
Utebelysning. Sonny kollar om vi enkelt kan förbättra den innan höstmörkret kommer.
Styrelsen beslutar att protokollen ska läggas ut på hemsidan.
Information till instruktörer och funktionärer om vår projektor, dator och nätverk som kan användas kommer att ges på
instruktörsmötet 20 maj.
Ansvarig på måndagsträningen. Anna-Karin ska göra ett schema över de medlemmar som har nyckel. De kommer
tilldelas en måndag under året att ansvara för. Givetvis fortsatt tillåtet för de utan nycklar att hjälpa till.
Inför kommande år ska viltspår- och tävlingskommittén samarbeta vid tävlingsdagar.
Ewa kontaktar agilitykommittén ang. överenskommelsen - inköp och tävlingsdagar.
Övriga frågor: Styrelsen tackar nej till att annonsera på kommunens ”Välkommen-skyltar”.
Diskussion om instruktörers och funktionärers rabatterade kursavgifter. Vi fortsätter som innan.
Mona skickar info till webmaster om två sponsorer som vill ge rabatt till medlemmar. Detta kommer ut på hemsidan.
Sonny kollar med Anticimex ang. alla myror. Vad gör vi? Bästa tipset?
Stefan kollar om det finns intresse för att se en hundpatrull från Ing. 2 träna. Han kollar även intresse för att
”fotografera hund”. Ev. i samarbete med fotoklubben.
Kursanmälan via studiefrämjandet skjuts på framtiden. Sonny håller även fortsättningsvis i detta.
Kostnad för vägskylt med texten ”SBK, ev. ”SBK Attila” kontrolleras av Christer.
Nästa styrelsemöte: 1/6 efter klubbmötet.
Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet:
Justeras:
______________________________
Christer Andersson

____________________________
Katarina Andersson

