(4) Protokoll

Styrelsemöte 5 april -2022 - Hörby brukshundklubb

Närvarande: Marie Nordgren, Ingrid Dahlström, Pauline Nord, Gittan Dany
Via telefonkontakt: Ingalill Lundberg

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

Mötets öppnas – av ordförande Marie Nordgren
Val av mötesordförande – valdes Marie Nordgren
Val av protokollskrivare – valdes Gittan Dany
Val av 1 justerare – valdes Pauline Nord
Fastställande av dagordningen – dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll – Detta var ej klart vid dagens möte
Ekonomi: Kassören redovisar ekonomin –

8. Inkommande post –
a) Monica Widh vill prata om sponsring men avbokade tiden pga sjukdom
b) Lars Gustavsson vill prata om budget/räddning men avbokade tiden. Frågan
tas upp på instruktörsmötet 19/4-22
c) Anna-Kerstin Svensson undrar om någon tillsammans med andra klubbar är
intresserade av att arrangera SM i bruks aug-23. Anmälan önskas snarast.
d) Sjöbo BK´s ordförande efterlyser samarbete mellan Sjöbo, Höör och Hörbys
brukshundklubbar. Frågan har varit ute ett tag och nu väntas svar från Höör.
9. Styrelsens ärende för dagen a) Kurskostnader –
Beslutades:
Valpkurser = 70.-/45min
Tävlingsinriktade kurser = 100.-/45min
Alla övriga kurser 0 80.-/45min
b) Valberedningens förslag- några små justeringar av förslaget gjordes och
Marie Nordgren informerar Valberedningen om detta.
c) Årsmötets handlingar- Sammanställning av dessa kommer att läggas ut på
Hörby BK:s hemsida.
d) Terrierutställning 21/5-22- Marie Nordgren gör ett gemensamt utskick till
alla medlemmar ang. detta.
e) Uthyrning- Lottie Knutsson har beviljats hyra stugan 12 aug-22
f) Telefonkort/telefon till HUG/klubben- frågan diskuterades utan beslut
g) Container köp- just nu svårt att få tag i beg, bra containrar. Letar vidare.
h) Fasadrenovering- avser byte av hela baksidan till antingen trä eller plåt.
Offerter från olika företag inhämtas snarast.

10. Genomgång av Åtgärdslistan- Inget nytt har uppkommit
11.Övriga frågor –
a) Ny glassleverantör diskuterades. Förslagsvis från Ängelholm (Ottoglass)
Marie Nordgren kollar priser samt vilka villkor som gäller.
b) Conny Andersson har skänkt klubben en ny fin skylt avseende Skotträning
c) Regler samt tävlingsmoment för Klubbmästerskap 2022 är färdigställda.
Avser Agility – Lydnad – Bruks. Tanken är att alla ska kunna delta i en, två
eller alla tre grenarna. Varje gren kostar 50.d) Flytt av container är planerad. Ingrid Dahlström kontaktar bl.a. Flexilast
avseende kostnad för schakt och iordningsställande av underlag samt flytt
av befintliga vita boden

Nästa styrelsemöte – 3 maj – 2022 kl. 19.00
Mötet avslutas – Marie Nordgren avslutar och tackar för ett trevligt möte.
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Vid Protokollet:
Gittan Dany

……………………………………………………………

Ordförande:
Marie Nordgren

…………………………………………………………..

Justerare:
Pauline Nord

…………………………………………………………….

