2. Styrelsemöte Hörby Brukshundsklubb 2 februari 2021
Närvarande: Marie N, Pauline N, Ingrid D, Gittan D, Josefine T, Anette
Med digitalt: Gabrielle Svahn och Inga-Lill Lundberg
1. Mötes Öppnades och ordförande Marie N hälsa alla välkomna.
2. Val av mötesordförande: Sittande Marie N
3. Val av protokollskrivare: Josefine Trotzig.
4. Val av 1 justerare: Gittan D
5 Fastställande av dagordningen:
Tillägg – 9. I) Zoom-licensen
6. Föregående mötesprotokoll: Godkännes och Läggs till handlingarna
7. Ekonomi: Kassören genomgick ekonomin se bif. Fil nr1
8. Inkommande post.
a) utbildning till patrullhund för styrelsen – förslag att styrelsen kan genomgå en kostnadsfri,
digital Distriktsutbildning för tjänstehund. Marie N antecknade namn på intresserade.
b) Marika – för info
c) Peter Rödseth / patrull – se a
d) träna på lördagar - Förfrågan från Malmögrupp om dom får träna på lördagar. Svar absolut får ni
det, men om det är flera gånger så krävs det medlemskap hos oss,
9. Styrelsens ärende för dagen.
A) Föreningscoach från distriktet Kirsten Silow Örnberg är vår föreningscoach från distriktet
Hon inbjudes att närvara på styrelsens nästa möte 2 mars-21
B) Policy skotträning - Läggs till handlingarna. Men var tydlig och bra.
C) Poängsystemet – se bif. fil. Diskussion. Vi kollar igenom och funderar lite. Förslag – Ingalill L,
Ingrid D, Marie N. Ska träffas och gå igenom förslag och funderingar hur vi kan utforma
poängsystemet tydligare och göra det ännu bättre. Återkopplar till nästa styrelsemöte.
D) Kalenderns existens – bordlagd från förra mötet till idag. Förslag om ett Google konto. Vi
kollar upp det och diskuterar det till nästa möte.
E) Policy för att gå utbildning instruktör – se bif.fil.nr2. Diskussion gällande vad vi kräver för
att bevilja någon att gå instruktörutbildning.
Gittan D- skickar till Marie N så lägger Marie N ut det i vår grupp. Så vi kan diskuterar och fundera
lite på detta.
F) ansökan om bygglov/ vita boden – flytta den vita boden och det kan man göra i vår och vi
behöver ha hjälp med att få in dokument så vi kan få bygglov. Fota hur boden ser ut. Sen mäta hur

stor den är, markera ut var den ska stå mm. -Kajsa på kommunen hjälper oss med alla papper och
formulär. Ingrid D och Marie N kollar upp detta.
Budget från sektionerna. Har kommit in från alla sektioner. Genomgicks och diskuteras. - se bif.
fil nr3
G) Ingrid skickat ut resultat och balansräkning.
H)
Lars G ska bli inbjuden till nästa möte i mars där han får berätta om budgeten för räddning hund.
Se bifogad fil 3
I) Zoom licensen
Beslutades: Vi måste ha en person som står för Zoom Licensen.
Mötet beslutade att Ordförande Marie N bokar det i sitt namn.
10. Genomgång av åtgärdslistan. Läggs ut i Styrelsegruppen.
11. Övriga frågor.
a) Gittans fråga gällande Peters kurs. På hemsidan står det att vi inte har kurs. Ändra att vi har
Covid-19 anpassat kurser. Hug skriver ut gällande kurser. Allmänlydnad, valpkurs, agility.
anpassade kurser.
Vi lämnar till Hug att ordna detta.
b) Inväntar revisorns godkännande – Om vi får godkänt av revisorerna så blir det inget årsmöte
2021. Då sitter vi i styrelsen 1 år fram till vi kan ha årsmöte.
c) Dispenserna för tävlingsledarbevis och för träning, tävling under tiden 1 mars – 20 aug har gått
ut. HUG får i uppdrag att kolla upp detta.
Nästa möte är den 2 mars 2021 kl. 18.30
Mötet avslutades och Marie N.

___________________________
Ordförande Marie Nordgren

___________________________
Justerare Gittan Dagny

_______________________________
Sekreterare Josefine Trotzig

