5. Hörby brukshundsklubb styrelsemöte den 4 maj 2021
Närvarande Ingrid Dahlström, Marie Nordgren, Pauline Nordh, Gittan Dany,
Ingalill Lundberg, Lotti Knutsson, via Zoom Josefine Trotzig.
Icke närvarande -Annette Lindèn, Gabrielle Svahn.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mötet öppnande och Ordförande Marie Nordgren hälsade alla välkomna
val av Ordförande – Sittande Marie Nordgren.
val av Sekreterare - sittande Josefine Trotzig
Val av Justerare - Ingalill Lundberg
Fastställande av dagordningen – godkändes
Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.
Kassören gav en ekonomisk redovisning. Se bif. fil
Inkommande post- ingen post har inkommit.
Styrelsens ärenden för dagen

A) policy för att gå utbildning instruktörer Ingrid ska kontroll läsa och skicka det tillbaka till Marie
B) Hyresavtalet med Frosta RF – Marie har försökt få kontakt men ingen kontakt. Återkommer med
information.
C) Årsmöte 2022/ medlemsmöte – Marie har pratat med Kirsten och
diskuterades gällande årsmöte.
Försöka ha ett medlemsmöte i sommar utomhus. - preliminärt den 22 augusti kl. 10.00. Kallelsen
skickas ut 30 dagar innan mötet senast den 22 juni.
D). Walkie Talkie – efterlyser 6 st Walkie Talkie på klubben. Dom är spårlöst borta.
Utskick till träningsgrupperna om att det saknas 6 st Walkie Talkie på klubben och om dom inte
hittas så kommer det att göras en polisanmälan.
E) - aktivitetsbanan – Labyrint. - Marie pratar med Ulf om att skissa tillsammans på ett förslag.
Ingrid är med Marie och Ulf för att prata om Ingrids förslag på valpbanan
10. Genomgång av åtgärdslistan - tejpas upp på ett fönster så alla kan se vad som behövs göras.
Förslag om att vi skriver ut vad som behövs göras på Facebook.
11. Övriga frågor
A - Justerare till protokoll protokollet ska skickas till justerare och ordförande senast 7 dagar efter mötet. Så det kan justeras
och skickas tillbaka till protokollskrivaren som i sin tur skickar det till alla när det är klart. Senast 14
dagar efter mötet.
12. Nästa möte – den 1 juni kl. 18.30
Ordförande Marie Nordgren tacka för visat intresse och avsluta mötet.

___________________________
Ordförande Marie Nordgren

___________________________
Justerare Ingalill Lundberg

Hörby den 20/5 2021

___________________________
Sekreterare Josefine Trotzig

