Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb
Datum:
Plats:

2021-11-08 kl 18.30
Västerviks Brukshunklubb

Närvarande: Camilla Stenberg (CS)
Madeleine Björnskiöld (MB)
Mi Nilsson (MN)
Anita Lööf (AL)
Mona Bishop (MoB)
Ewa Nilzén (EN)

§1

Ordförande öppnar mötet

§2

Val av justerare till mötets protokoll

Beslut:

CS valdes till justerare

§3

Genomgång av föregående mötes protokoll
MB läste protokollet från föregående möte

Behandlat:

Dom beslutade tävlingsdagarna är justerade, se SBK Tävling.
Sofie var inte närvarande så vi avvaktar offert på jackor
Mona väntar svar på sin fråga om pris på matta

§4

Kassörens rapport
Klubben har ca 233.900:- på bankkontot.

§5

In och utkommande post

Behandlat:

SKB´s valberedning har skickat ut deras förslag inför 2022 (Bilaga 1)

Behandlat:

SBK har skickat en inbjudan till SBK Hundhälsa 2022, ett seminarium i två dagar 29-30
januari 2022. Seminariet handlar om Hundar i rörelse samt svenska tävlingshundars
träning, motion och skador. Det är Martin Fischer, Dr Ann Essner och Dr Helga Westerlind
som håller seminarium. Det är på engelska och sista anmälningsdag är 14 januari (Bilaga
2)

Behandlat:

CS har återigen fått flera samtal ang en medlem som beter sig illa mot andra medlemmar
samt klagar på styrelsen arbete. CS har skickat en inbjudan till den berörda medlemmen
om att få vara med på vårt styrelsemöte och framföra sina åsikter, hon har inte svarat på
den inbjudan alls, och kom heller inte på mötet. Vi måste ta tag i detta problem eftersom
det är flertalet av våra medlemmar som uttryckligen sagt att dom vill inte vara på vår
klubb så länge som denna medlem finns här. Styrelsen har tidigare sickat in en anmälan till
disciplinnämnden om den här medlemmens beteende. Förslag kom på att återigen ta
kontakt med SBK centralt för att få hjälp. Vi vill inte riskera att missa medlemmar bara för
att en av våra medlemmar beter sig illa.

Beslut:

Beslutades att MB skickar en förfrågan till SBK om hur vi kan gå vidare med detta.

§6

Tävling och utbildning

Behandlat:

Årets sista tävling
Det diskuterades och planerades det sista inför vår tävling i helgen (14/11) Vi hade 19
anmälda och tävlingssektorn valde att låta alla få en plats, det har sen blivit tre strykningar.
Så vi har 16 startande på söndag

Behandlat:

Nosework
Ytterligare en NW1 är klar den blir den 10/9 plus att vi kommer att ha en noseworkkurs
med Michel Hedman den 11/9

Behandlat:

Vi får in många frågor om fler kurser. Planeringen inför nästa termin är inte igång riktigt
än, men vi får hänvisa våra medlemmar till vår hemsida

§7

PR & Reklam

Behandlat:

Avvaktar offert på skaljackor

§8

Kök och materialbod

Behandlade: Det behövs en ny pumptermos i köket
Beslut:

Beslutades att AL köper in en ny pumptermos

§9

Övriga frågor

Behandlat:

Framåtsändande ben
Det diskuterades på förra mötet om framåtsändande benen. CS erbjöd sig då att kolla upp
detta.

Beslut:

Beslutades att CS fixar till provdockorna som finns i förrådet

Behandlat:

Städdag med bla inplockning av hinder
Vi behöver ha en städdag där vi fixar till lite runt stugan och även hindren måste plockas in
för vintern. Just nu är det inte så många som tränar agility, men vi hoppas ju på fler nu när
Johanna Habbe haft kurs

Beslut:

Beslutades om städdag med hinder inplockning den 21/11 kl 13.00. Klubben bjuder på
fika. MB skickar ut ett medlemsbrev om detta.

Behandlat:

Kalender för klubben aktiviteter
Vi diskuterade igen detta med kalender, flera förslag kom upp. Att vi lägger ett fastnålat
inlägg med alla datum på vår Facebook sida, att vi försöker skicka ut ett medlemsbrev i
månaden om info om vad som händer, en typ av kalender i exell att lägga upp på hemsidan
som även skrivs ut och hänger i klubbstugan och på anslagstavlan

Beslut:

Beslutades att MB gör ett förslag i exell

§ 10

Nästa möte

Beslut:

Näste möte blir medlemsmötet den 8 dec. och nästa styrelsemöte 2021-12-13 kl. 18.30

Vid protokollet:
Västervik 2021-11-08

_____________________________________
Madeleine Björnskiöld

____________________________________
Camilla Stenberg

