Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Styrelsemöte nr 7
Datum: 2016-08-08
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Kl: 19.00

Plats: SoSu klubbstugan

Närvarande är markerade med X framför namnet:
X

Stefan Björkman
Malin Bergh
Helene Wallskär

X Anna Lindstedt
Agneta Lundström

X Eva Sundin
X Nanette Segerlund

X CG Hultin
X Åza Dahlberg

§ 94

Öppnande av mötet
Mötet öppnades av vice klubbordförande Anna Lindstedt som hälsade alla välkomna.
Ammie Hultin tf RUS deltog på mötet.

§ 95

Val av mötesordförande
Vice klubbordförande Anna Lindstedt valdes till mötesordförande.

§ 96

Val av mötessekreterare
Klubbsekreteraren CG Hultin valdes till mötessekreterare.

§ 97

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställedas och godkändes.

§ 98

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Nanette.

§ 99

Föregående protokoll
Justerat och godkänt via mail.

§ 100

Ekonomi
Behållning per 2016-08-07: Pg 123.240:-, Sparkonto 57.196:-.
Visma anskaffat.

§ 101

Tidsbundna saker att göra
Utskick ska göras. 2 agendor: en för regn och en för vackert väder.
50 års festen 20/8 2016;
Ungefärliga tider: 13.00 tipsrunda - Anna samlar in frågor, alla skriver 3 frågor.
15.00 hundfiskdam. 18.00 middag.
Övrigt: Lotteri, Anna ansvarar för priser, berätta om klubbens historia.
Mat: grillat kött, potatissallad, läsk och vatten, 3 dunkar vin. Eva inhandlar.
OSA sätts till 17/8.
Höstmötet 4/10 - CG sänder ut kallelse senast 6/9. Som föreläsare på höstmötet föreslogs
Ammie Hultin. Ammie lovade återkomma om detta.
Funktionärsfest - bordlades.
Nya tider sattes för styrelsemöten då fler kan komma dessa dagar: 7/9, 5/10, 9/11, 7/12.
Nytt datum för höstens städdag; 2/10 13.00 - 17.00.
Se även annat i To Do List nr 6 2016 och information på hemsidan.

§ 102

Inkomna och utgående skrivelser
Genomgång av CGs mail som skickats ut tillsammans med agendan för detta möte.
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§ 103

Nya och delvis nya ärenden
Ammie Hultin jobbar under 2016 som tf RUS för klubben.
Ammie informerade om läget med RUS, där hon bl a påtalade att det blev ganska rörigt efter att
tidigare RUS ansvarig lämnat med omedelbar verkan. Ammie jobbar på tillsammans med CG att
lösa dom MH som är kvar 2016. Ammie bad att få nyckel till RUS boden och att RUS mail kommer
till henne. Ammie inbjöds till nästa styrelsemöte för att rapportera hur det går med inbokade MH.
Högre summa betalas ut till hedersmedlem. Hedersmedlem ska protokollföras i styrelseprotokoll.
Se även annat i To Do List nr 5 2016 och information på hemsidan.
Larm: Index ökning från Verisure (Securitas) för 2017.
Inbrottet: Följande personer tar hand om: El hare - CG, Scanner - Stefan, Pistol - CG,
Gräsklippare - Asser och styrelsen, Lås - Asser och styrelsen.
Beslut togs att köpa lås omgående och att Nanette via mail kollar om någon har kontakter på lås
samt att Ammie kollar med sin kontakt kring låsfrågan.
Beslut togs att Anna kontaktar Maria Enryd om nycklar och pärm.
Beslut togs att Agneta skall ersättas för förlusterna i köket.
Anna föreslog att sektorerna får en mapp på Drop Box.
Tid för möte om "Problemhundslösningar" ska bestämmas.

§ 104

Ärenden som styrelsemedlemmar vill ta upp
Inga ärenden.

§ 105

Rapport från sektorer och kommittéer
Inga rapporter från sektorerna förutom HUS.
HUS - se hemsidan om vad som är på gång.
Malin och Stefan håller spårkurs i november.

§ 106

Genomgång av To Do listan, se listan nr 6 2016
Listan bif. detta protokoll.

§ 107

Sekreteraren informerar och ställer frågor
Inget från sekreteraren.

§ 108

Övriga frågor - ej beslutsmässiga
Inga övriga frågor.

§ 109

Nästa möte
1 augusti kl. 19.00

§ 110

Mötets avslutande
Anna avslutade mötet 21.15 och tackade för ett trevligt möte.

Anna Lindstedt

Nanette Segerlund

mötesordförande

Justeringsman

CG Hultin
mötessekreterare
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