Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 10/20
Mötet hölls måndagen den 30 november 2020 i klubbstugan, Riddartorp.
Närvarolista:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Cecilia Grins
Carin Tilliander
Peggy Wandery
Agneta Cottin (telefon)

Ord. Ledamot
Ord. ledamot
Ord. ledamot
Suppleant
Suppleant

Katrin Karlsson, ej närvarande
Helen Taraldsson (telefon)
Fia Gille
Carina Björklund, ej närvarande
Annelie Hermansson, ej närvarande

§ 1

Mötets öppnande
Ordförande Cecilia hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3

Val av justeringsman
Peggy W valdes att justera protokollet.

§ 3

Föregående protokoll.
Styrelsemötesprotokoll 9/2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

Kommittéer/Sektorer
OBS! Inga inomhusaktiviteter får genomföras i klubbens regi pga Coronarestriktioner.
Lydnad/Brukssektorn: Sektorsmöte genomfört: Tävlingar inbokade för nästa år. Sektorn kommer söka intresserade
för att utbilda sig till tävlingsledare i lydnad. Sökkursen är startad och nästa år planeras bl a valpkurs, ev spårkurs
mm.
Måndagsträningen: I vår startar lydnads/bruks träning varannan måndagskväll med samma upplägg som
torsdagsträningen. Övriga måndagar som idag, öppen träning. Möjlighet för skotträning kommer finnas kvar alla
måndagar under säsong.
Rally: KM genomfört online med 15 deltagare, 6 stora KM och 9 lilla. Presentation av vinnare idag 30/11. Rallyboden
inköpt och kommer sättas upp i vår.
Nose work: KM inställt pga coronarestriktionerna. Remissvar ang revidering av regler för NW tävlingar är inskickat
till SNWK från sektorn. Veckovis NW-träning har kommit igång i två grupper för klass 1 resp 2 och meddelas via FB
gruppen Haninge BK Nosework. Träningarna hålls på olika platser runt om i Haninge av medlemmarna själva.
Susanna Lönngren och Lena Svenblad lämnar sektorn vid årsskiftet, ny medlem blir Martina Nilsson.
Agility: Alla hinder är nu intagna för vinterförvaring.
HUS: Sökkursen med Christer M blev fulltecknad. 10 kurstillfällen med sikte på att deltagarna ska kunna delta på
klubbens sök-appelltävling i maj. Eftersom kursen genomförs Coronaanpassad utomhus med färre än 8 personer så
är den godkänd att genomföras som planerat.
BESLUT: Åza Molnar är anmäld till utbildning för provledare i Specialsök. Kursavgift 3000 kr och
rekommendationsbrev från Haninge BK.
Utställning/Freestyle/HTM/Tävlingspriser: Möte nästa vecka med Peggy och Lotta för genomgång av inköp
tävlingspriser 2021 och även budgetredovisning inför nästa år. Varje sektor ska styra vilka priser som är aktuella att
köpas in men med Lotta som samordnare.
Stugfogde: Ingen ny info.

§ 6

Kassör
Likvidmässigt har vi idag 253 000 kr.
BESLUT: Resp. sektor får göra utlägg för typ förbrukningsvaror på max 3000 kr per år utan att först godkännas av
kassör/styrelsen. För alla övriga kostnader, t ex vid tävling, ska en kostnadsuppskattning göras enligt budgetmallen
och förankras med kassör. Större inköp ska beslutas av styrelsen. Det här gäller under 2021 och kommer utvärderas
inför 2022.

§ 7

Ingående skrivelser
Inga ingående skrivelser

§ 8

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§ 9

Övriga frågor
•
SBK har erbjudit lokalklubbarna en Zoomlicens för digitala möten t o m 2022-03-31 till subventionerat pris
500 kr. BESLUT: Vi beställer en Zoom-licens för HBK.
•
Årsmötet 2021. Vi siktar på att genomföra årsmötet som planerat i februari, ev. digitalt. Alla sektorer ska
påminnas att lämna in verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021 innan årsskiftet. Dessutom
ska sektorerna ta fram en budget för varje planerad tävling eller aktivitet.
•
Carin rapporterade från Sörmlandsdistriktets medlemsmöte: Vi måste byta till SBKs ny lokalklubbslogga i
alla sammanhang. För arrangemang i distriktets regi så finns prislista framtaget för förtäring, dokumentet
finns på HBKs Google drive. HBK har skickat in förslag på förtjänsttecken för fyra medlemmar till distriktet.
Instruktörer erbjuds gratis digital kurs med Maria Brandel, anmälan ska göras snarast. Dessutom är Carin
nu även nominerad som suppleant i distriktsstyrelsen.

§ 10

Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte 18/1 2020 kl.18.00.

§ 11

Mötets avslutande
Cecilia tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

_________________________________
Agneta Cottin

______________________________
Cecilia Grins
_______________________________
Peggy Wandery

