Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Styrelsemöte nr 6
Datum: 2016-06-07
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Kl: 19.00

Plats: SoSu klubbstugan

Närvarande är markerade med X framför namnet:
X
X

Stefan Björkman
Malin Bergh
Helene Wallskär

X Anna Lindstedt
X Agneta Lundström

X Eva Sundin
Nanette Segerlund

X CG Hultin
X Åza Dahlberg

§ 77

Öppnande av mötet
Mötet öppnades av vice klubbordförande Anna Lindstedt som hälsade alla välkomna.

§ 78

Val av mötesordförande
Vice klubbordförande Anna Lindstedt valdes till mötesordförande.

§ 79

Val av mötessekreterare
Klubbsekreteraren CG Hultin valdes till mötessekreterare.

§ 80

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställedas och godkändes.

§ 81

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Malin Bergh.

§ 82

Föregående protokoll
Justerat och godkänt via mail.

§ 83

Ekonomi
Behållning per 2016-06-02: Pg 136.441:31, Sparkonto 57.196:17.
Beslut togs att betala tillkommande kostnad, enl. faktura, för vattenpump.
Beslut togs att skaffa ekonomiprogrammet Visma.

§ 84

Tidsbundna saker att göra
Gå ut till medlemmarna med info om 50 års festen 20/8 2016.
Anna gör inbjudan och ser till att det kommer ut till medlemmarna.
Föreslogs att vi börjar festen mitt på dagen, runt 13.00.
Olika idéer om program föreslogs; Fiskdamm, agility, uppletande mm. Lekar för 2 och 4 benta.
OSA lägges till 8 augusti.
Se även annat i To Do List nr 5 2016 och information på hemsidan.

§ 85

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

§ 86

Nya och delvis nya ärenden
OBS! Ta fram, till nästa styrelsemöte, förslag till budgetmodell för sektorerna. Alla i styrelsen ska
komma med förslag.
Se även annat under § 88.
Agneta fortsätter arbetet med klubbkläder. Kollar storlekar, tryck mm.
Se även annat i To Do List nr 5 2016 och information på hemsidan.

§ 87

Ärenden som styrelsemedlemmar vill ta upp
Inga ärenden.
./..
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§ 88

Rapport från sektorer och kommittéer
HUS - 2 platser kvar på valpkursen.
AGILITY - Anna rapporterade (Emma var inte med på mötet, vilket var tänkt).
Kurs A2 eventuellet läggas på SoSu. Om distriktet kör en A2 kurs får SoSu avvakta.
Genomgång gjordes av budgeten och godkändes.
TÄS - Ingen rapport.
RUS - Ingen rapport.
TJHS - Ingen rapport.
PUK - Beslut togs att beställa grus till vägen, antingen i säck eller på flak.
Beställning av gruset görs 1/7 och arbetet med att lägg i grus i håligheterna görs 2/7.
Malin beställer grus och ansvarar för hela projektet.
IPO/BSL - BSL ej full, kan ha både nybörjar och fortsättning. Helst fortsättning.
RALLY - Har öppna träningar.
HUS - Anna rapporterade. Se bil 1 och 2 bif detta protokoll.
Alla kurser bemannade till hösten.
Skyddsläger om 2 veckor.
Spårläggarkurs och spårtävling i september.

§ 89

Genomgång av To Do listan, se listan nr 5 2016
Listan bif. detta protokoll.

§ 90

Sekreteraren informerar och ställer frågor
Inget från sekreteraren.

§ 91

Övriga frågor - ej beslutsmässiga
Inga övriga frågor.

§ 92

Nästa möte
1 augusti kl. 19.00

§ 93

Mötets avslutande
Anna avslutade mötet 21.00 och tackade för ett trevligt möte.

Bil 0:
Bil 1:
Bil 2:

To do list nr 5 2016.
Anna rapport 1.
Anna rapport 2.

Anna Lindstedt

Malin Bergh

mötesordförande

Justeringsman

CG Hultin
mötessekreterare

CGH 2016

