Dagordning Styrelsemöte Växjö Brukshundklubb

Torsdag den 30 september 2021
Plats: Klubbstugan
Tid: 18:30-20:30
Kallade: Mia Ek, Linda Thorén, Susan Linderos, Mikael Thorén, Germund Hörberg,
Mathias Paulsson och Madelene Lundgren via Teams.
Närvarande: Linda, Mikael, Germund, Mathias och Madelene (via Teams)
Anmält frånvaro: Susan Linderos, Mia Ek

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Ordförande Mathias öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Val av justeringsperson och fastställande av
tjänstgörande ersättare
Germund Hörberg justeringsperson.
Germund Hörberg är tjänstgörande ersättare.
Madelene Lundgren är tjänstgörande ersättare.
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Signed M1, M2, G

4. Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns.
5. Åtgärdslistan Mattias
Den är uppdaterad.
6. Ekonomi
Kassör påminner att sektorernas budget för 2022 ska vara inlämnade 15:e
november.
7. Utvecklingsklubb
Inget att rapportera.
8. Corona (status och ev. anpassningar)
Inget att rapportera.
9. Inkomna skrivelser
Staket på träningsplan
Förslag att bygga ett staket mellan agilityplan och resten av träningsplan.
Diskussion förs mellan ett stationärt eller flyttbart staket.
Beslut tas att ett stationärt staket ska byggas. Mathias beställer hem material.
10. Avgående skrivelser
Inga avgående skrivelser.
11. Smålands Brukshundsklubb
Inget att rapportera.
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Signed M1, M2, G

12. Svenska Brukshundsklubben
Inget att rapportera.
13.SKK
Inget att rapportera.

Rapporter utskott/sektorer
14. Klubb & organisation Mathias
14.1. Mark & fastighetssektorn
Grus beställt till parkeringen vid filmsalen. Övrigt inget att rapportera.
14.2. Cafésektorn
Inget att rapportera.
14.3. Kommunikationssektorn
Kontakt tas med föregående ansvarig för Instagram kontot för få inloggning så
den kan bli levande igen.
14.4. Festsektorn
Inget att rapportera.
15. Ungdomssektorn
I nuläget så har ungdomssektorn plötsligt fått flera avhopp i styrelsen. Arbete sker
att hitta nya medlemmar till sektorn för att kunna bedriva verksamheten vidare.
De som sitter kvar försöker driva de planerade aktiviteter under tiden. 23/10 sker
ett KM och här ska sektorn jobba för hitta funktionärer.
Ett förslag på prisrabatt för ungdomar vid kurser tas fram och presenteras inför
kommande möte.
16. Hundägarutbildning
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Signed M1, M2, G

Inget att rapportera.
17. Avel & hälsa
17.1. RUS
Har inte varit möjligt att få till en utbildning för få nya MH figuranter. Målet
att det blir till kommande år. Kontakt tas med distriktet för att se om de kan
hjälpa till med detta.
17.2. Utställningssektorn
Sektorn är vilandes.
18. Prov & tävling
18.1. Brukssektorn
Mycket arbete sker för kommande tävlingar.
18.2. IGP-sektorn
Ett prov är planerat för hösten.
Ett läger inom IGP är planerat på klubben.
18.3. Agilitysektorn
Tävling 4-5:e juni 2022 är ansökt om.
KM går av stapeln i oktober.
18.4. Lydnadssektorn
Inget att rapportera.
18.5. Rallylydnadssektorn
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Signed M1, M2, G

Inget att rapportera.
19. Samhällsnytta
Inget att rapportera.
20. Övriga frågor
Verksamhet i Bergunda
Diskussion om vilka möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet i Bergunda.
Germund som styrelserepresentant och Henrik kontaktar ansvarig på kommunen
för att ta denna frågan vidare. Sedan tas denna punkt vidare på kommande möte.
Firmatecknare
Mathias Paulsson tar över som ordförande efter Carolin Danielsson och han är
därmed firmatecknare för föreningen. Mathias Paulsson (ordförande) och Mikael
Thorén (kassör) tecknar var för sig.
21. Mötets avslutande
Nästa styrelsemöte är torsdagen 4/11 2021 kl. 18:30-20:30.

Ordförande Mathias Paulsson

Sekreterare Mikael Thorén

Justerare Germund Hörberg
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Signed M1, M2, G
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