Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 7/20
Mötet hölls måndagen den 7 september 2020 i klubbstugan, Riddartorp.
Närvarolista:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Cecilia Grins
Carin Tilliander
Peggy Wandery
Agneta Cottin

Ord. Ledamot
Ord. ledamot
Ord. ledamot
Suppleant
Suppleant

Katrin Karlsson, ej närvarande
Helen Taraldsson
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
Helen Taraldsson valdes att justera protokollet.

§ 3

Föregående protokoll.
Styrelsemötesprotokoll 6/2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

Kommittéer/Sektorer
Möte med sektorerna hölls den 27/8 vid klubbstugan. Ett bra och positivt möte där samtliga sektorer var
representerade.
Vi får ersättning för kurser från Studiefrämjandet men kan även söka ersättning för andra kostnader som t ex
material.
Kontaktpersoner i styrelsen för sektorerna:
HUS: Carin Tilliander
Nose work: Agneta Cottin
Rally: Agneta Cottin
Agility: Cecilia Grins
Utställning, freestyle, HTM: Peggy Wandery
Bruks: Helen Taraldsson
Lydnad: Fia Gille
Stugfogde: Peggy Wandery
Arbetsbeskrivningarna för sektorerna uppdateras efter återkoppling från sektorerna.
Sektorsrapporten budget och utfall: Mallen mailas ut till sektorerna. Målet är att rapporten ska vara i fullt bruk
2021.
HBK på Google drive: Peggy tar fram lösenord till sektorerna för åtkomst till resp. sektors mapp.
Lydnad/Brukssektorn: På sektorsmötet så kom förslag på att slå samman Bruks-, lydnads- och tävlingssektorn till en
sektor och därmed få fler aktiva medlemmar som kan hjälpas åt. BESLUT: Bruks- och lydnadssektorn slås samman
till en gemensam Bruks- och lydnadsektor (där tävlingssektorn ingår).
Spårtävlingen den 19/9 Lkl och Hkl genomförs som planerat.
Lydnadstävling 12/9 Alla klasser.
Rally: BESLUT: Inköp av skyltar och skylthållare så det blir dubbla uppsättningar för genomförande av tävlingar.
Kostnad 4400 kr. Rallysektorn kommer boka in inomhusträning 2020/21.
Nose work: Agneta Cottin går i höst (egen finansiering) instruktörsutbildning i Nose work för certifiering SNWK.
Inom ramen för utbildningen kommer en nybörjarkurs genomföras på Haninge BK.
Anki Ekelund har instiftat ett vandringspris i Nose work. Statuterna godkändes av styrelsen.
Agility: Cecilia kontaktar sektorn ang. önskemål inköp av agilityutrustning.
HUS: Emma Berglund ska tillfrågas om att gå SBK instruktörsutbildning.
Prova på bruks med Monica Lindblom: 2 anmälda hittills. Carin kommer göra en extra marknadsföringsinsats.
Nytt möte skall bokas med Studiefrämjandet.
Utställning: Ringträning med max 50 personer inplanerad i höst.

Stugfogde: Altanen är nu underhållen, målad och i fint skick. Ny kompletterande belysning till Lilla planen är på
gång. Monica är kvar som stugfogde fram till årsskiftet så till nästa år måste vi få tag på en ny kraft.
Förslag att ansvaret för gräsklippningen flyttas från stugfogden till sektorerna. Det är svårt att hitta frivilliga som
ställer upp och klipper och vi behöver hitta en bra och fungerande lösning.
Klubbmästerskap 2020: Info ska gå ut till sektorerna om att varje sektor själva ansvarar för att arrangera KM.
§ 6

Kassör
Likvidmässigt har vi idag 224 000 kr.

§ 7

Ingående skrivelser
Inga ingående skrivelser

§ 8

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§ 9

Övriga frågor
•
Medlemsmöte 2/11 kl 19.00 som tidigare planerat. Obligatorisk anmälan pga Corona för att se vilken lokal
vi kan vara i. Inbjudan går ut på FB och hemsidan.
•
Årets julbord ställs in pga Corona. Förhoppningsvis kan vi istället ha en större fest nästa år då vi kan vara
ute.
•
Klubbens sponsorsavtal: Cecilia kontaktar Monica för genomgång.

§ 10

Nästa möte
Nytt datum och tid: Nästa ordinarie styrelsemöte 5/10, kl.18.30.

§ 11

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

Vid protokollet

Justeras

_________________________________
Agneta Cottin

______________________________
Cecilia Grins
_______________________________
Helen Taraldsson

