PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Arjeplog Brukshundklubb

Datum: 2016-02-29
Plats: Eltjänst
Tid: 19.00

Närvarande: Måna Fjellman, Josefin Fjellman, Moa Sjöström, Åsa Lindberg, Maria Laestander

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Åsa Lindberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§ 3 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Måna Fjellman
§ 4 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.
§ 5 Inkommande & utgående post
Ingen post.
§ 6 Ekonomi
Kassören gick igenom ekonomirapporten.
§ 7 Verksamhet
a) Årshjulet
-Enkätsvar
-Synas mer/Vad händer/Mer info på facebook och hemsidan
-Träffas mer ute nu när det är varmare
-Tipsa om helgkurser i andra klubbar
-Även erbjuda socialträning vid kurstillfällen
b) Info från Team
-Val av sammankallande för de olika teamen, samt ska vi komplettera med fler
team
Ida Jonasson valdes till sammankallande för instruktörsteamet.
-Instruktörsteam
Gick igenom instruktörers förslag till kursstarter
-Infoteam
Maria skriver på hemsidan hur fördelningen av medlemsavgiften är, dvs hur stor
summa går till centralorganisationen, distriktet och till oss i lokalklubben. Detta
var ett önskemål som kom upp på årsmötet.
-Agilityteam
§9

Samarbete med studieförbund
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Vid förra mötet togs mailet från Studiefrämjandet upp, där de menar att alla
lokalklubbar skall använda Studiefrämjandet som sitt studieförbund, eftersom SBK
centralt har ett avtal med dem.
I Arjeplog har vi valt att samarbeta med Vuxenskolan, då Studiefrämjandet inte finns
på orten. Vi behöver mest hjälp med kopiering, lokalhyra, och annat som kräver en
resurs på plats. Styrelsen beslutade att fortsätta samarbetet med Vuxenskolan.
§ 9 Inköp, tryck klubbkläder
Inköp av mössor, 15st svarta. Ida kolla med tryckeriet.
§ 10 Deltagande vid ÖNDs fullmäktige
Styrelsen beslutade att skicka Åsa Lindberg som representant till fullmäktige. Ida
Jonasson kommer också att vara på plats, men som representant för ÖND.
§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 12 Val av datum och plats för nästa möte
7 april hemma hos Josefin Fjellman.
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande Åsa Lindberg avslutade mötet.
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