PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Arjeplog Brukshundklubb

Datum: 2016-08-29
Plats: Ida Jonasson
Tid: 19.00

Närvarande: Måna Fjellman, Josefin Fjellman, Ida Jonasson, Åsa Lindberg, Moa Sjöström, Ida Jonasson, 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 Ida Jonasson
§ 4 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll glömdes att tas med, men lästes upp och gicks igenom så
gott det gick.
-Inga beslut
§ 5 Inkommande & utgående post
Inkommande post gicks igenom, bla:
-Tävlingsinbjudningar
-Inbjudan till samordningskonferens v.43. Avvakta för pris och försöka skicka 1
person.
-Remisser för tävlingsändringar.
Utgående post:
-Ingen utgående post.
§ 6 Ekonomi
Ca: 26.000:-1750:- för mössorna.
-Fått 4st inbetalningar för utställningen.
-1 ny medlem + kurs
§ 7 Verksamhet
a) Årshjulet
4 september starta träningen i ridhuset.
-Försöka ha ”Prova på kurs” i höst och bjuda in Arvidsjaur BHK. Samt skicka till
vuxenskolan och annonsera valpkurs. Instruktörer 1 gång var / 4 träffar totalt.
Vår inofficiella utställning blir i maj. Maria får i uppdrag att leta domare.
b) Info från Team
-Instruktörerna hade möte i somras och sparkade igång fort vilket kändes bra.
-Fortsätta med onsdagsträffarna?
-Info: Vuxenskolan fungerar bra. Hemsidan är bra uppdaterad.
-Agility: Några har varit och tävlat.
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§8

Sekreterare
-Moa är tillbaka.

§9

Utställning
-5 personer anmälda = datumet framflyttat. Mest troligt blir det att ställa in
tävlingen.
-Fundering till kommande år: Ha tävlingen tidigare på året, alltså under våren?

§ 10 Inköp, tryck klubbkläder
Mössor är inköpta och har kommit. Lägga ut på hemsidan/facebook för försäljning.
§ 11 Övriga frågor
Hur göra för att hålla klubben vid liv?
Vi måste acceptera där vi är och fortsätta försöka få in nytt folk med nya idéer. Kanske
satsa på temakvällar nästa år?
§ 12 Datum för nästa möte
23 november. Gå ut och äta kl: 18.30
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande Åsa Lindberg avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

-------------------------------------------Moa Sjöström

-----------------------------------------------Åsa Lindberg

Justeras

------------------------------------------Ida Jonasson

