Protokoll styrelsemöte Skillingaryd Attila BK 2015-06-01
Närvarande:

1.
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4.
5.

6.

7.
8.
9.

Christer Andersson, Ewa Andersson, Katarina Andersson, Britt Bertilsson, Sonny Bertilsson,
Anna-Karin Johansson, Mona Krantz, Stefan Winberg.

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
Val av justeringsman: Anna-Karin.
Föregående styrelsemötesprotokoll från 2015-05-04, gicks igenom och lades till handlingarna.
Information och rapporter:
a. Ordförande – Ingen rapport.
b. Kassör – Ca 170 000 på kassa och konto. Obetald räkning ca 6 000.
c. Utbildningskommittén- Två dagars instruktörsutbildning har avlöpt på Attila. Vi har sex
blivande instruktörer som ska examineras framöver. Höstens kurser är ute på hemsidan.
d. Agilitykommittén – Ingen rapport.
e. Viltspårskommittén – Alla fyra kurser fortgår i dagsläget med ca 40 deltagande ekipage.
f. Stugkommittén – Städdagen den 9 maj samlade 8 – 9 deltagare! Trots det, blev det mesta
gjort. Vita staketet vid stegarna är dåligt och ska bytas om vi får vara kvar. Ytterbelysning på
stugan är bytt. Ewa får i uppgift att ringa kommunen om träden i skogsinhägnaden.
g. Tävlingskommittén – Förberedelser inför för elitspåret den 13/8 pågår. Appelltävlingen den
16/4 gick bra. Nio startande. Lydnadstävlingen den 14/5 samlade bara nio startande varav tre
i elitklass som då var DM. ”Tävling” bör få en egen flik på hemsidan.
h. Utställningskommittén – Har arrangerat utställningsträning som var uppskattad. Ytterligare
ett tillfälle till planeras till hösten.
i. Tjänstehundskommittén – Inträdesprovet var i lördags.
j. Ungdomskommittén – ”Kul med hund” avslutades med ett uppskattat besök på Djursjukhuset
i Jönköping.
k. SBK – Dags dato har vi 316 medlemmar.
Vaggeryds kommuns utbyggnadsplaner:
Den 18/3 träffades styrelsen för SBK Attila och inbjudna politiker, för att samtala om Attilas framtid;
våra planer, behov och önskemål. Vi framförde att vi inte alls är intresserade av en flytt från
nuvarande tomt och att vi vill ha ett längre kontrakt för att kunna planera vår verksamhet. Allan
Ragnarsson (M), ny ordförande för kommunledningen, samt flertalet representanter för övriga partier
ställde sig positiva till våra önskemål och lovade att ge ett besked inom tre månader.
Efter att drygt tre månader gått, mailade jag Allan den 20/5 och han återkom per telefon, med
följande:
Frågan har diskuterats men stött på patrull hos tjänstemännen.
Vid nästa kommunstyrelse den 4/6, ämnar Allan att ta upp frågan för att driva igenom ett beslut som
ger oss ett längre kontrakt. Han vill också muta in marken söderut OM det någon gång i framtiden
behöver göras en rokard där vi har kvar de befintliga planerna, men behöver flytta klubbstugan.
Han säger att vi "sitter säkert" och att vi ska få ett skriftligt besked före semestern.
Utvärdering av klubbmötet 1/6. Var är medlemmarna? Information om klubbmöten ska även ut på
facebook framöver.
Ärenden att hänskjuta till styrelsen: Inga ärenden.
Övriga frågor: Katarina undrar över den ”fasta” telefonen. Christer kontaktar Elbyrån för information
om kostnad ang. att larmet kan fungera trådfritt.
Katarina kollar med agilityn ang. två tävlingsdatum till nästa år.

Sonny informerar om agilityns gamla balansbom.
Anna-Karin informerar från distriktsmötet den 5/5. Medlemsantalet i distriktet har sjunkit med 100 st.
Ny i distriktets HUS är Carina Andersson. I år har det registrerats färre tävlingar än förra året. Det
planeras domar- och tävlingsledare utbildning i Växjö. På distriktets hemsida förklaras vart
medlemsavgiften går. Det planeras rallyträff 22/8, helgkurs i rally 13 – 14/6 och 5 -6/9. Utbildning för
ordförande och kassör 12 -13/9. Förbundsstyrelsen vill höja medlemsavgiften enl. följande: 2016 –
360:- 2017 – 380:- och 2019 – 390:-. Smålandsdistriktet röstade mot detta förslag på kongressen.
Förbundsstyrelsen vill ha ekonomisk rapport från distrikten varannan månad.
10. Nästa styrelsemöte: Onsd 12/8 18.30
11. Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet:
______________________________
Christer Andersson

Justeras:
____________________________
Anna-Karin Johansson

