Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 4/20
Mötet hölls måndagen den 27 april 2020 i klubbstugan, Riddartorp och på telefon.
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 (telefon)
Helen Taraldsson
Fia Gille, ej närvarande
Carina Björklund (telefon)
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
Carin Tilliander valdes att justera protokollet.

§ 3

Föregående protokoll.
Styrelsemötetsprotokoll 3/2020 godkändes och lades till handlingarna.
BESLUT: Protokollen läggs upp fr o m detta möte på hemsidan.

§ 5

Kommitéer/Sektorer
Allmänt: Den 29 april kommer SKK ta ställning till om begränsningarna för klubborganiserad verksamhet pga Covid19 kommer upphöra 31 maj eller om de måste förlängas eller förändras.
Lydnad: Kursen Allmänlydnad fortsättning är i gång.
Inbjudan till Onlinetävling Lydnad för Startklass och klass 1 finns upplagd på hemsida och på FB
Träningstävling 21 maj Startklass och Klass 1. Corona anpassad med 5 ekipage per startgrupp så totalt 45 ekipage
kan delta.
Bruks: Elitspår 13/6 ännu inga anmälda.
Rally: Inbjudan till Onlinetävling alla klasser, ligger ute nu på hemsida och på FB. Domare Debbie Hansson.
Utbildning genomförs för en skrivare och behov finns även av utbildning av en sekreterare.
Nose work: TEM tävling Fordon inplanerad 1 augusti och TEM inomhus 27 september. Tävlingarna genomförs i
Dåntorp men med fika och prisutdelning vid klubbstugan. Med 2 domare och 50 ekipage per tävling så kommer det
ge ca 28 000 i tillskott till klubbkassan.
Agility: Vårens nybörjarkurs med Helena Olofsson inställd.
Utställning: Den inofficiella utställningen är flyttad till 12 juli.
HUS: Info om appen Duktig hund och Duktig valp kommer läggas upp på hemsidan.
Stugfogde: Städdagen i lördags förlöpte bra. Kassaskåpet tömt för att göra plats för sponsorpriser (hundmat).

§ 6

Kassör
Ekonomin är ansträngd. Likvidmässigt har vi idag 98 000 kr.

§ 7

Ingående skrivelser
Inga ingående skrivelser

§ 8

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§ 9

Övriga frågor
•
Ärendelista läggs upp Google drive för det löpande styrelsearbetet.
•
Medlemsbrevet från styrelsen får ligga uppe på hemsidan t o m nästa vecka. Även utskickat via mail och
på FB. Infon om Margaretas hedersmedlemskap behålls tills vidare.
•
Budgetmall för sektorerna att använda för planering av kurser och tävling finns klart. Vi planerar ett
sektorsmöte via webben eller utomhus (istället för det inställda mötet 30/3).
•
Ny styrelsemötestid kl 18.

§ 10

Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte är 25/5. OBS! Klockan 18.

§ 11

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

Vid protokollet

Justeras

_________________________________
Agneta Cottin

______________________________
Cecilia Grins
_______________________________
Carin Tilliander

