6. Styrelsemöte Hörby Brukshundsklubb den 1/6 2021
Närvarande - Ingrid Dahlström, Marie Nordgren, Pauline Nordh, Gittan Dagny, Ingalill Lundberg,
Lotti Knutsson, Josefine Trotzig. Icke närvarande - Annette Lindén, Gabrielle Svahn.
1 Mötet öppnande och Ordförande Marie Nordgren hälsade alla välkomna
2 val l av Ordförande – Sittande Marie Nordgren.
3 val av Sekreterare - sittande Josefine Trotzig
4 Val av 1 Justerare – Lotti Knutsson
5. Fastställande av dagordningen – godkändes tillägg på Punkt 9 se I. G. H.
6. Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.
7.Kassören gav en ekonomisk redovisning. Se BIF, fil
8.Inkommande postA) Distriktsårsmöte digitalt
B) Tävlingar 2022 / 2023 – Gunillas förslag läggs in i kalendern.
Agility – att ha 2 blåbärs tävlingar.
Inga officiella tävlingar i år. Men tänkt att ha en officiell tävling under 2022.
Lotti kommer in med information gällande vilka datum.
Kommer även Barn under 15 år ska få vara med och tävla
C) inofficielltävling Ljungby BK - obs det är en hundutställning. Inbjudningen sätts upp på tavlan.
D) uppdaterade riktlinjer från kommunen – Uppdatering av riktlinjer. 8 deltagare tillåts inomhus
utan anvisad plats. Inomhus 50 st med anvisade sittplatser.
Se bif.fil. Som gått ut via mejl
9. styrelsens ärenden för dagenA) medlemsmöte den 22/8 kl 10.00. senast den 22 juni ska inbjudan gå ut.
Förslag att vi träffas den 10/6 Juni kl 18.30 för att gå igenom dagordning mm.
B) Walkie-talkie – inköp 2 st nya.
Gunilla har hittat dem walkie-talkie som varit borta och hon bjöd på en tårta på instruktörs mötet
och bad om ursäkt.
C) aktivitetsbanan – är under uppbyggnad med hjälp av Ulf och har gjort jättefint. Han gör ett
fantastiskt jobb. Förslag på att klubben ger Ulf något som tack för hjälpen.
D) HUG kurser – Marie Boka tid. gällande kalendergenomgång

E) Container/ Bygglov 27 /5 kl. 13.00 Kajsa Blomberg. Marie gav information.
Bygglov på 2 containrar vita. Dom är tänkta att stå på gamla aktivitetsbanan på hörnet.

F) Apell planerna- diskussion -toppdressgräsplan.
45meter gånger 25 meter 50 kubik eller 80 ton. Toppdress. Det är dyrt och vi vet inte riktigt vad det
kommer kosta. Vi inväntar ett kostnadsförslag.
förslagsvis att göra detta i september. När vi flyttat containern
G) Terrierklubben hyresavtal för 2023
pratat med ordförande och dom undrar om dom får vara här 2023 och det är så klart att dom får.
Vi ska förnya avtalet med terrier klubben
H) FB Hbbk - vi som vill diskutera …… Policy
vi behöver vara 2 aktiva administratörer – Jesper Johansson var inbjuden till dagens styrelsemöte
men kom inte. Har gått ut mail till honom.
Vi behöver ha 1 administratör till, till fb sidan. Ingalill Lundberg går in som administratör.
I ) Policy träningsgrupper - Marie håller på att iordningställa alla policy gällande
träningsgrupperna. Lätt tillgänglig så att alla kan ta del av det.
Väntar på att träningsgrupperna ska komma in med en kort presentation av gruppen med
kontaktperson. Varje grupp har sin egen policy,
10. Genomgång av åtgärdslistan Ingrid gav info vad som behövs göras och som behövs fixas.
Åtgärdslistan är uppsatt på fönstret så alla kan se vad som vi behöver göra på klubben.
11. Övriga frågor
Ingalill gav info från mötet med kommunen. gällande studiefrämjande med studiestöd.
Diskussion gällande att studiefrämjandet ska ta över kursanmälningar vi tar beslut på nästa möte.
Förslag gällande om att vi låter dom sköta denna post. Då det är mycket jobb. Se bif.fil.
Förslaget tas upp på nästa möte. Där det kommer tas beslut om Studiefrämjandet.
12. Nästa möte – den 10 Juni.
Ordförande Marie Nordgren tacka för visat intresse och avsluta mötet.
___________________________
Ordförande Marie Nordgren
___________________________
Justerare Lotti Knutsson.
Hörby den 5/6 2021

___________________________
Sekreterare Josefine Trotzig

