Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Styrelsemöte nr 13
Datum: 2017-02-07
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Kl: 19.00

Plats: SoSu klubbstugan

Närvarande är markerade med X framför namnet:
X
X

Stefan Björkman
Malin Bergh
Hellen Wallskär

X Anna Lindstedt
Agneta Lundström

Eva Sundin
X Nanette Segerlund

X CG Hultin
X Åza Dahlberg

§ 196

Öppnande av mötet
Mötet öppnades av Stefan.

§ 197

Val av mötesordförande
Stefan valdes till mötesordförande.

§ 198

Val av mötessekreterare
CG Hultin valdes till mötessekreterare.

§ 199

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 200

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Nanette Segerlund

§ 201

Föregående protokoll
Justerat via mail.

§ 202

Ekonomi
Eva var förhindrad att närvara varför CG rapporterade.
Behållning per 17-02-07 Pg 21.964:-, Sparkonto: 57.196:-.
CG visade resultat- och balansräkning som i dag kommit från Eva.

§ 203

Tidsbundna saker att göra
Årsmötet hålls den 23 februari 2017, kl 18.30. Plats: klubbstugan.
Förberedelser inför årsmötet med dokument etc, arbetet med detta är i full gång.
Anna Ahlstedt blir årsmötesordförande.
I övrigt, för andra aktiviteter, se på hemsidan vad som är på gång.

§ 204

Genomgång av Handlingar, inkomna och utgående skrivelser mm till styrelsemöte nr 12 2017.
Inga inkomna handlingar.

§ 205

Nya och delvis nya ärenden
Rapport från styrelsemöte nr 12.
§ 187 under arbete. § 188 samtliga underpunkter åtgärdade eller under arbete.
Årsmötet
Genomgång gjordes av Att göra lista inför årsmöte 23 februari 2017. Se status i separat lista VIKTIGT!
Inbrottet – Stefan rapporterade att försäkringsbolaget nu gör slutbedömning av värderingen på
gräsklipparen med tillbehör, övrigt ska vara klart. Därefter ska ersättning utbetalas. Tid för detta ej angivet.
Förslag kom upp till att använda "taggar/nyckelbrickor" i stället för vanliga nycklar.
Beslut togs att undersöka detta snarast. Nanette ansvarar.
Gräsklippare - Stefan har undersökt marknaden och det finns en hel del bra maskiner att köpa. Stefan konstaterade att nu
är rätt tid att köpa gräsklippare.
Prislista - CG presenterade ett förslag på prislista för uthyrning. Styrelsen ville göra några justeringar, CG utför detta.
Medlemsregistret - Nanette och Anna har undersökt och inga åtgärder krävs, allt i sin ordning.
Beslut togs att CG "rensar upp" Dropbox och gör vissa tillägg, te x ny mapp för sektorerna

./..
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§ 206

Ärenden som styrelsemedlemmar vill ta upp
Nanette rapporterade om nya EU direktiv, typ PUL, men mycket mer komplicerat. Detta får vi återkomma till.

§ 207

Rapport från sektorer och kommittéer: HUS, TÄS, RUS, TJHS, AGIS, IPO/BSL, PUK
HUS - Anna klar som HUS instruktör (Allmän lydnads instruktör). Styrelsen grattade.
I övrigt inga rapporter.

§ 208

Genomgång av To Do listan nr 12
Listan gick delvis igenom.

§ 209

Sekreteraren informerar om olika ärenden vid behov
Inga ärenden.

§ 210

Övriga frågor - ej beslutsmässiga
Stefan erbjuder sig att sköta vissa delar av PUK, t ex gräsklipparfrågan. Detta gör han utanför styrelsen. Styrelsen tackade
för detta.
Ett datum ska sättas för fotografering av tävlingsekipage, styrelsemedlemmar och sektorsansvariga etc.
Lotta Lindahl kommer att gå kurs till patrullhundsinstruktör.

§ 211

Nästa möte
Konstituerande styrelsemöte torsdagen 23 februari efter årsmötet.

§ 212

Mötet avslutades
Stefan avslutade mötet och tackade alla för den tid han haft förmånen att vara ordförande i SoSu. Han sa några kloka ord
till oss som blir kvar, att ta med oss på vår fortsatta resa;
-"Prata inte om människor, prata med dom".
-"Alla människor har sitt värde och kan göra olika saker i klubben, stort som smått".
-"Uppmuntra människor, se dom".
-"Vi har en mycket fin klubb, vårda den".
Styrelsen tackade Stefan för ett väl utfört arbete och önskade honom lycka till i fortsättningen.
Mötet avslutades ca 21.10.

Bif. Att göra lista inför årsmötet 23 februari 2017.

Stefan Björkman
mötesordförande

CG Hultin
mötessesekreterare
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Nanette Segerlund
justeringsman

