Roslagens Brukshundklubb
Klubbnr: 0399
Plats: Jyckebo

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE
Nr 6/2018
Datum: 2018-08-29
Tid: 19.00-21.00

Protokoll
1. Mötets öppnande
2. Närvarande/frånvarande
Gunnel Löfqvist, Jimmy Wranning, Agnetha Ekholm, Kerstin Lundin, Kathe Jonsson,
Emma Björklund, Yvonne Dahl-Mäki, Monica Floge, Britt Wahlberg
3. Val av justeringsperson
Ordf och sekr
4. Godkännande av dagordning
Skrivelse från K. Kristalova, Förslag till nya regler för bruks-km fr.o.m. 2018, tas upp
under punkt 7 under Tävling
5. Föregående protokoll (dat 2018-06-20)
Protokollet lades till handlingarna
6. Inkommande och utgående post
Ingen post
7. Korta rapporter
- Ekonomi
Budgetuppföljningen är inte klar men indikerar på ett underskott för året
- Tävling
Förslag från tävlingsektionens bruksdel förelåg. Förslagen handlade mest om hur vi kan
få fler funktionärer. Förslagen tas upp och diskuteras på nästa samordningsmöte.
- Mental
Inget att rapportera
- Fogde
Nuvarande fogde kommer inte att fortsätta. Sökes i första hand en sammankallande för
gräsklippargänget.
- Utbildning
Höstens kurser är igång, samtliga kurser är fulla till sista plats. Kurslitteratur har bytts ut,
tankar på uppdatering av kursplanerna finns.
- Kök
Till mötet för höstens planering kom det få personer, men det finns personer till samtliga
tillfällen.
- Utställning
Materialet är nerpackat och klart. Har fått tält som bör lagras inomhus.
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- PR/Info
Ett uppvisningstillfälle i sommar på Lilla Torget inför en mindre publik. Gruppen får i
uppdrag att sammanställa ett dokument om vad gruppen skall göra.

8. Medlemsfesten den 8 sept
Inbjudan har skickats till 77 funktionärer, hittills har fyra svarat, sista anmälningsdag är
den 2 sept. Gunnel skickar en påminnelse. Minst 20 ja annars ställs festen in.
Diskuterade programmet för festen och ansvaret för de olika delarnas genomförande.
9. Medlemsmötet 19 sept
- KM Bruksregler
Tävlingskommittén informerar om vad dom har kommit fram till.
10. Övriga frågor
Hundens dag
Arbetsgruppen redovisar sina planer på kommande medlemsmöten.
Planeringshelg/Planeringskväll
Förra året testades att ha planeringsmötet uppdelat vid 2 tillfällen. I år går vi tillbaka till
att ha planeringsmötet vid ett tillfälle, en helg i Syninge. Arbetet under helgen ska vara
underlag till verksamhetsplanen som antas av årsmötet.
Samordningsmöte
Gunnel kallar till samordningsmöte den 3 oktober då förslag till åtgärder för att öka
antalet funktionärer i klubben.
Remiss SBK Utvärdering av Mondioring
Gunnel svarar på utvärdering efter kontakt med medlem.
Nosework önskar att fler instruktörer kan utbildas. Frågan går vidare till
utbildningsansvarig

11. Nästa möte
26 sept kl 19.00
12. Mötet avslutas
Britt Wahlberg
Sekr.
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