Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb
Datum:
Plats:

2021-03-08 kl 18.30
Västerviks Brukshundklubb

Närvarande: Camilla Stenberg (CS)
Sofie Sjöstrand (SS)
Madeleine Björnskiöld (MB)
Mi Nilsson (MN)
Anita Lööf (AL)
Ewa Nilzén (EN)

§1

Ordförande öppnar mötet

§2

Val av sekreterare och justerare till mötets protokoll

Beslut:

MB valdes till sekreterare

§3

Genomgång av föregående mötes protokoll
CS läste föregående protokoll, som sen lades till handlingarna

§4

Kassörens rapport
Klubben har ca 222.000:- på bankkontot. Vi har fått skötselbidrag (15.302:- )från
kommunen. Revisorn är kontaktad inför Årsbokslut. Budget för 2021 diskuterades

Beslut:

Styrelsen fastställde budgeten för 2021, vilken kommer att finnas tillgänglig med övriga
dokument till årsmötet

§5

In och utkommande post

Behandlat:

Vi har fått dåligt med information från SKK/SBK angående restriktionerna under Corona.
Sen har det kommit information om friskvårdsbidraget, alla den info finns på SBK´s
hemsida

§6

Tävling och utbildning

Behandlat:

Inställda tävlingar
Apelltävlingen den 28/3 blir inställd, vi kommer få invänta ytterligare besked från
SKK/SBK hur det blir med övriga tävlingar

Behandlat:

Valpkurs
Vi får många förfrågningar om valpkurs, men för tillfället har vi inga instruktörer som vill
ha någon kurs

Behandlat:

Nose Work-kurs
Nybörjarkurs i Nose Work påbörjas 8/4. Agneta Sundin och Madeleine Björnskiöld håller
den.

Behandlat:

Prova-På Agility & Rallylydnad
CS kom med förslag om att vi ska försöka få till prova-på dag. Både för agility och
rallylydnad

Beslut:

CS kontaktar Johanna Habbe om detta

Behandlat:

Rallylydnadsläger
MB kom med ett förslag att ordna (när restriktionerna släpps) ett läger i rallylydnad. MB
har pratat med Anette Björkman Bergström om detta. Anette har tävlat SM under flera år
och tanken är ett tävlingsinriktat läger.

Beslut:

MB kontaktar Anette Björkman Bergström om detta, och planerar när restriktionerna
tillåter ett läger

Behandlat:

Premier till egna instruktörer
Vi har tidigare diskuterat om någon typ av ersättning till våra medlemmar som arrangerar
sig i klubben. Tanken är att alla inte bara instruktörer ska kunna utnyttja detta. Alla är vi
lika viktiga. Kökspersonal, spårläggare, tävlingsfunktionärer, instruktörer, de som
underhåller anläggningen mm
Något typ av system där det delas ut stjärnor/pluppar/sträck något som indikerar på att
just den medlemmen har gjort en insats för klubben. Sen får man samla ihop ett visst antal
av dessa och kan sen exempelvis kvittera ut ett presentkort. Vi måste arbeta vidare på
detta så vi får ett rättvist system

Beslut:

CS arbetar fram ett förslag till detta

§7

PR & Reklam

Behandlat:

Det är inget på gång just nu

§8

Kök och materialbod

Behandlade: Köket fungera utmärkt, duktiga medarbetare!!
Behandlade: Tävlingsmaterial
Allt tävlingsmaterial tex apportbockar mm uppdateras innan tävlingarna drar igång igen

§9

Övriga frågor

Behandlat:

Uppletande-Cup Final
Till finalen så måste det köpas in lite priser

Beslut:

CS införskaffar dessa

Behandlat:

Nycklar till stugorna
Vi har nu ont om nycklar till våra medlemmar och vi har tidigare diskuterat detta. Vi har
via mail till alla medlemmar bett att de som inte använder sina nycklar ska lämna in dessa.
Det finns även några som har A-nycklar som ska bytas ut mot M-nycklar. Det är beställt ny
M-nycklar men dessa har inte kommit än. Försenade med ca 2 veckor.

Behandlat:

Årsmöte
Enligt SBK så får vi skjuta fram årsmötet till 210630. Altenativt ha ett digitalt årsmöte. Vi
hoppas kunna ha det utomhus när restriktionerna tillåter.

Beslut:

Mona Bishop påbörjar Verksamhetsberättelsen för klubben och SS tar med sig det till
Tävlingssektorn som gör sin Verksamhetsberättelse

§ 10

Nästa möte

Beslut:

Nästa möte 2021-04-12 kl. 18.30

Vid protokollet:
Västervik 2021-03-08

_____________________________________
Madeleine Björnskiöld

____________________________________
Camilla Stenberg

