NJUDUNGS BRUKSHUNDKLUBB
Mogläntan, Skede

PROTOKOLL 20/02
fört vid medlemsmöte
2020-09-01

Närvarande: 20st
§20-10

Mötet öppnade
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.

§20-11

Godkännande/ fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar och tillägg.

§20-12

Val av justerare
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Ann-Sofie Zander.

§20-13

Ordförande har ordet
Ordförande har inget att tillägga.

§20-14

Info från kassören
Hannah redovisar för kassörens räkning. Ekonomin ser ok ut, vi har fått in alla
kursavgifter från vårens kurser. Vi har även fått in hyran från distriktet. Inga oväntade utgifter
har i dagsläget tillkommit.

§20-15

Info från sektorerna
15-1

UBS
I höst har vi en valpkurs planerad, startar i september och är full.
Fler ordinarie kurser planeras det inte för i dagsläget.
Instruktörsutbildningen pågår för fullt och vi kommer via den kunna erbjuda
ett antal valpar plats på en kurs i kursen, platserna till denna kommer släppas
på hemsidan och Facebook.

15-2

Tävling (Lydnad, Rally, Agility etc.)
Lydnadstävlingen går av stapeln enl. plan den 19 sep. I dagsläget är det
30st tävlande, maxantalet är 25 deltagare och bortlottning kommer ske.
Christina och Ewa fixar fika och mat. All samling etc kommer att ske
utomhus pga covid.
Appellen 31 oktober saknar i dagsläget anmälda deltagare.
Rallytävling nu på söndag den 6 sep, dubbel fortsättning och dubbel mästare.
Rallygruppen har lagt in ytterligare en tävling i höst, 4 oktober kör vi dubbel
nybörjare.
Balansbom är beställd. Sektorn har även köpt in bågar till slalomhindret. Dessa
får användas av alla men de ska förvaras i containern. Agilitykurs är inbokad
10-11 oktober, anläggningen är bokad för detta.

15-3

Utställning
Året utställning är pga SKK:s riktlinjer inställd. Vi kommer att hålla utställning
i augusti 2021.
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15-4

Trivsel/ Förvaltning
Mat och fika till instruktörsutbildningen är planerat. Saknas något så ska man
ringa eller sms:a till Christina direkt.
Målning av vindskivor kommer att ske innan vi sätter upp dem. Vid regn
kommer containern vid agilityplan att användas.

15-5

PR/ Hemsida/ Facebook (köp o sälj)
Diana uppdaterar Facebook med fina höstbilder. Kurser/ teorier som kommer i
hösten kommer att synas på hemsidan och Facebook.
Hannah uppdaterar listan över klubbens instruktörer.

§20-16 Medlemsinformation
16-1

KM
Beslut togs att KM kommer att hållas som separat tävling. Lydnad och Rally
KM kommer att hållas våren 2021.

16-2

Agilityhinder
Hänvisning till punkt 20-15-2.

16-3

Foto tävlingsekipage
Genom röstning, där utfallet blev lika beslutade ordförande att vi ska testa med
den nya tavlan.

§20-17 Information från valberedningen
Valberedningen informerar om det finns nya riktlinjer på hur de ska jobba. Den 15 nov ska
valberedningen komma med förslag på namn. Efter det är det helt ok att lämna egna förslag
direkt till styrelsen fram till 15 dec. Anledningen till detta är att man inte längre ska kunna
framföra förslag vid årsmötet. Valberedningen påminner styrelsen att fylla i den enkät som
lämnades över vid sista styrelsemötet.
§20-18 Övriga frågor
18-1
Ewa frågar vad som händer om städning av stugan sammanfaller med städdagen,
vi kom fram till att städningen enl. städlistan i så fall ställs in.
§20-09 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet:

Hannah Lager
Sekr.

Anna-Karin Hardebrink
Ordf.

Ann-Sofie Zander
Justeringsman
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