(1) Protokoll styrelsemöte Hörby brukshundsklubb den 12/1 2021

Närvarande: Marie N, Gittan D, Ingalill L, Ingrid D, Pauline N, Annette,
Josefine
1 Mötets öppnas av ordförande Marie Nordgren.
2. val av mötesordförande valdes Marie.
3. val av protokollskrivare – Josefine Trotzig
4. val av justerare – Ingrid D
5.Fastställande av dagordningen – dagordningen godkändes med tillägg att lägga till
föreningscoach under styrelsens ärende för dagen.
6. Föregående mötesprotokoll – inga erinringar
7. Ekonomi – Kassören redovisa ekonomin – enligt bilaga 1
8. Inkommande post – inget inkommande
9. Styrelsens ärende för dagen:
A) Föreningscoach från distriktet: Kirsten kommer vara vår föreningscoach. Marie N, Pauline N,
och Ingrid får mandat att representera styrelsen vid samtal med föreningscoach.
B) Policy skotträning - Klar och kommer att läggas granskas av styrelsen nästa möte för att ta
beslut.
C) Kalenderns existens – Bordläggs till nästa möte
D) Årsmötet skjuts upp, inväntar revisorernas berättelse. Om budgeten godkänns av
revisorerna så blir årsmöte först 2022. Beslut att införskaffa licens på Zoom, engångskostnad
500 kr.
E) Ridhus samarbete: inväntar svar därifrån
F) Policy för att gå utbildning instruktör – kolla vad som står på SBK alla får tänka på detta till
nästa möte. Bordlägges
G) Budget, verksamhets-, -berättelse, v-plan, mål 2021: Inkomna från sektorerna
Förslag: att ha ett skåp till träningsmaterial att ha på klubben.
H) Förslag på medlemsavgift lokalklubben: Höja avgiften med 50 kr till 200 kr, alltså 600 kr i
medlemsavgift.

I) Träningsgrupper: De som tränar agility och rally bildar träningsgrupper. Info om det i resp. FBgrupp. Träningsgruppsansvariga info om tider och dagar.
10. Genomgång av åtgärdslistan: Inget nytt.
11. Övriga frågor:
A] – Marie skickar info gällande poängsystemet till styrelsen. Går även att läsa på hemsidan
B] Kurser inför 2021: Hårt tryck på bl.a. valpkurs. HUG får i uppdrag att få igång kurserna.

Nästa styrelsemöte 2 februari. Kl. 18.30
Marie Nordgren avslutar mötet och tackar för ett trevligt möte.
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Vid Protokollet Josefine Trotzig
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Ordförande Marie Nordgren
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Justerare Ingrid Dahlström

