Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 5/20
Mötet hölls måndagen den 25 maj 2020 i klubbstugan, Riddartorp och på telefon.
Närvarolista
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Cecilia Grins, ej närvarande
Carin Tilliander
Peggy Wandery
Agneta Cottin (telefon)

Ord. Ledamot
Ord. ledamot
Ord. ledamot
Suppleant
Suppleant

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

§ 1

Mötets öppnande
Vice ordförande Carin hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3

Val av justeringsman
Peggy Wandery valdes att justera protokollet.

§ 3

Föregående protokoll.
Styrelsemötetsprotokoll 4/2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

Kommitéer/Sektorer
Lydnad/Brukssektorn. Träningstävlingen 21/5 Startklass och Klass 1 genomförd med 30 deltagare. Uppskattat med
uppdelningen 5 personer per omgång. Onlinetävling Lydnad för Startklass och klass 1 har fått nära 60 deltagare som
skickat in filmer. Ny sektorsmedlem är Helen Norling Lundén och även Cecilia Grins och Carin Tilliander kommer
ingå i sektorn. Den öppna torsdagsträningen löper på. Elitspårstävlingen 13/6 är inställd.
Rally: Onlinetävling genomförd med 160 deltagare. BESLUT: Som uppskattning för allt arbete som det stora
deltagarantalet inneburit (och därmed bra intäkt till klubben) så kommer domare Debbie Hansson få ett mindre
arvode. De fyra kurstillfällena med tematräning är utsålda. Rallylydnadskurs för nybörjare har startat.
Nose work: Det första av fyra kurstillfällen maj/juni med tema tävlingsträning genomförd. Den officiella TEM
tävlingen Fordon den 1/8 kommer kunna genomföras med begränsningen att deltagare och funktionärer får ha max
2 timmars bilresa från hemmet. Doftprov inbokat 15/8.
Agility: Finns behov av få information löpande till styrelsen. Representant bjuds in till nästa möte.
Utställning: Den inofficiella utställningen är inställd.
HUS: Allmänlydnad fortsättningskurs i juni och det kommer även arrangeras en valpkurs i sommar. Info om appen
Duktig hund kommer komma ut på hemsida och FB.
Önskemål om att Haninge BK ska medverka i Upp och hoppa – sund med hund. Gunilla Dahl kommer samordna
aktiviteten och en FB-grupp för detta skapas av Carin.

§ 6

Kassör
De senaste aktiviteterna har förstärkt kassan och gett intäkter på 69 000 kr t o m april. Likvidmässigt har vi idag 129
000 kr.

§ 7

Ingående skrivelser
Från SBK: SBK:s officiella tävlingsverksamhet kan öppnas upp från 1 juni under förutsättning att regeringsbeslut,
myndigheters riktlinjer samt SKK:s restriktioner följs. Det innebär bl a max 50 närvarande personer och för bilresor
är enkelresa på upp till två timmar riktmärke. Ansökningar om nya tävlingar från 1 juli – 31 december kan göras
t.o.m. 30 juni

§ 8

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§ 9

Övriga frågor
•
Hemsida: Peggy har gjort nya formulär för anmälan av tävlingsresultat.
•
Studiefrämjandet Stockholms län har digitalt årsmöte 11 juni. Carin stämmer av medverkan med
Christina.

•

Sektorsmöte 15/6 kl 18.30 utomhus. Ordförande skickar ut kallelse. Vi bjuder på fika.

§ 10

Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte är 29/6, klockan 18.

§ 11

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

Vid protokollet

Justeras

_________________________________
Agneta Cottin

______________________________
Carin Tilliander
_______________________________
Peggy Wandery

