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$1
Ordforande hälsade alla välkomna och ftirklarade mötet öppnat.

$2
till handlingarna.

Föregående mötesprotokoll godkänt och läggs

s3

In och utgående mail-lista diskuterades och läggs till handlingarrra

$4
Kassören redovisade resultat- och balansrapportern och denna läggs
Inte hänt så mycket dnnu, iir i början av äret.

till handlingama.

$s

Information från kommittöerna:

HUK: Håller

på att planera inftir vårens kursstarter.

tÄVS: Möte i morgon för bemanning

av 2013 års tävlingar.

Mentalkommitt6n: Har haft träff och gåu igenom tävlingar och behov av funktionärer samt
behov av utbildningar.

STUGA: Ordftrande informerade om att det inte hiinder

så

mycket, mest snöskottning.

Inne: Ordforande informerade om att det inte händer så mycket.

PR-INFO: Sköter sig mycket bra.

TEMA: Catharina Salomonsson informerade om att det inte

händer så mycket just nu.

AGILITY: Karin Loodin Danielsson informerade om att det kommer attvaraen inofficiell
agilitytavling, öppenklass den 1 maj. Agilityns framtid inom SBK och en enkät som kan fyllas
i av alla medlemmar diskuterades.
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Medlemsavgift: V g se bilaga 1.
Styrelsen kommer inte att fiirorda att lokalklubben höjer avgiften.

$7

Verksamhetsplan 2013: Styrelsen fått denna utskickad lor genomläsning, godkändes.
Beslutas att datum ftir kommitt6konferensen i höst fastställs på styrelsemöte i april.
$8

Årsmötet: Nils Hällgren som ordförande för mötet har föreslagits av valberedningen. Carina
Svedberg föreslås av styrelsen som sekreterare ft)r mötet. Charlotte Ninov och Chatarina
Salomonsson att sköta röstliingden. Fredrik Berg fixa så vi far mat och Hanne Eriksson sköta
inköp av blommor till ar,tackningar.
$e

Rallylydnadskommitt6: Frågan att äter bilda en rallylydnadskommittö har kommit upp då
rallylydnaden blivit en stor framgång.
Charlotte Evaldsson Sammankallande, Britt-Marie Lindberg, Jessica Johansson, My
Mattsdotter och Ann-Lill Stark är loreslagna att ingå i kommittdn.
Styrelsen fattar beslut att fiireslå årsmötet trildande av Rallylydnadskommitt6 och tas
upp under punkten l?f' pä årsmötet.
s10

Övriga frågor: Fredrik Berg informerar attnär han tog kontakt med distriktet ftjr att föreslå
Helenö Edner till ftirtjänstmedalj, var anmälan om detta redan skickat av distriktet.
Kallelse till Studiefrämjandets årsmötet i Kristianstad har inkommit.
Förslag att någon i styrelsen, vid varje möte, ser till att fika finns tillgringligt. Hanne åtog sig
att fixa fika i mars och Chatarina kommer att sköta det vid mötet i april.
$11

Mötet avslutande: Ordförande florklarade mötet avslutat.
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