(9) Styrelsemöte Hörby brukshundklubb den 6 oktober 2020
Närvarande: Marie Nordgren, Pauline Nordh, Ingrid Dahlström, Ingalill Lundberg.
Josefine Trotzig, med på telefon Gabrielle Svahn.
1. Mötets öppnas - av ordförande Marie Nordgren.
2. val av mötesordförande valdes Marie Nordgren.
3. val av protokollskrivare – Josefine Trotzig
4. val av justerare – valdes Pauline Nordh
5. Fastställande av dagordningen – dagordningen godkändes med tillägg punkt 9 h) och 9 i)
6. Föregående mötesprotokoll – inga erinringar
7. Ekonomi – Kassören redovisa ekonomin – enligt bilaga 1
8. Inkommande post.
a) Distriktsmöte den 4/11 Revinge P7 kl. 19.00.
9. Styrelsens ärende för dagen –
a) Policy skotträning – bordläggs till nästa styrelsemöte.
b) OBS Pauline/ vice ordförande går in under denna punkt. Då ordförande är i jäv under
denna punkt 9b.
Inkommit 3 st intresseanmälningar för att få gå Allmänlydnad steg 2 utbildning.
Från Marie Nordgren, Gittan Dagny och Ingrid Willadsen. Då vi inte fick tag på Ingrid W på
telefon så kunde vi inte få klarhet om hon uppfyllt kraven för att få gå. Gittan och Marie
uppfyller båda kraven. Efter diskussion så beslöts det att dra lott om vem som ska få gå.
Beslut: Marie N kommer att få gå utbildningen först och Gittan D kommer ha första tjing till
nästa utbildningstillfälle om hon då uppfyller kraven.
c) Beslut: Separat möte ang. verksamhetsplan/Mål/budget för 2021/2022 blir den 10
november kl. 10.00 på klubben.
d)Fixardag på klubben 17/10 kl. 10:00. Josefine skriver en inbjudan till webbmaster så det
kommer ut på Hemsidan och på Facebook.
e) Container inköp- Ingrid D informerade om lite olika alternativ. Diskuterades om olika
förslag. Tar upp det igen på nästa möte.
f) Valberedning årsmöte- vi måste få fram ett förslag till valberedningen då Linda kommer
att avgå. Har ej inkommit något förslag.
g) Prispall - Material är inköpt och är igång med bygget.
h) offerter på gavlarna på klubbstugan - diskuterades. Ingalill fick i uppgift att införskaffa
underlag till detta till nästa möte.
i) Kalendern hur ska det se ut om kurser och bokningar/manual- i kalendern. Vi diskuterade
olika lösningar på hur vi ska få den att fungera bäst.

10. Genomgång av åtgärdslistan- Vi ska ta med de utomhus saker som står på den till
fixardagen.
.
11. Övriga frågor –
a) Pauline kommer att köpa in nytt Lydnadsmaterial som är beviljat sedan tidigare.
b) förslag om att ha en välkommen skylt/ anslagstavla med lite info någonstans vid
parkeringen.
c) Vi måste fixa en skylt att sätta upp med parkering förbjuden och räddningsväg skylt vid
vägen bredvid huset då folk parkerar där ofta och hindrar in och utfart. Det är till för
räddningstjänsten. Pauline kollar upp lite om skyltar till nästa möte.
Nästa styrelsemöte är den 3 November kl. 18.30
Mötet avslutas – Marie Nordgren avslutar mötet och tackar för ett trevligt möte.
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Vid protokollet: Josefine Trotzig
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Justerare: Pauline Nordh

