Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb
Datum:
Plats:

2021-05-10 kl 19.00
Digitalt möte

Närvarande: Camilla Stenberg (CS)
Mona Bishop (MoB)
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
MB läste föregående protokoll, som sen lades till handlingarna

§4

Kassörens rapport
Klubben har ca 208.000:- på bankkontot.

§5

In och utkommande post

Behandlat:

Förfrågan om att sälja Toalettpapper
CS har fått förfrågan från en dam om klubben vill tjäna pengar på att sälja toalettpapper,
hon förklarade lite att det var en typ av prenumeration. Hon skulle skicka info till CS men
inte gjort det

§6

Tävling och utbildning

Behandlat:

Kursförfrågan
Vi har massor av förfrågningar om valpkurser, vardagslydnad, allmänlydnad och
apporteringskurs. Men eftersom läget är som det är med hårda restriktioner så har vi svårt
att bestämma om detta. Ev kan AL ha en apporteringskurs för nybörjare. Vi kan ta kontakt
med LoBells om dom vill ha kurser till hösten
Vi kommer att ha en Hooperskurs den 27-28/5 frågan kom om vi kan ha åhörare, vilket vi
också får avvakta med till efter den 17/5

Beslut:

MN kontaktar LoBells om dom är intresserade.

Behandlat:

Våra tävlingar
Vi fortsätter att ha våra tävlingar stängda för anmälan tills nya besked kommer från
regering och FHM. Det ska komma nya restriktioner den 17/5. Om det blir lättnad på
restriktionerna så sätter vi in ett extra styrelsemöte efter den 17/5

§7

PR & Reklam

Behandlat:

Det är inget på gång just nu

§8

Kök och materialbod

Behandlade: MoB pratar med Bosse, så att han kan hämta allt skräp som vi fått under städdagarna.

§9

Övriga frågor

Behandlat:

Inga frågor att ta upp

§ 10

Nästa möte

Beslut:

Nästa möte 2021-05-14 kl. 18.30

Vid protokollet:
Västervik 2021-05-10

_____________________________________
Madeleine Björnskiöld

____________________________________
Camilla Stenberg

