RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL STYRELSEMOTE datum 2013-03-04 kl. 18.30 *20.10

Berg
Carina Svedberg
Hanne Eriksson

Niirvarande: Fredrik

Ordftirande
Sekreterare
Kassör

Britt-Marie Lindberg
Roland Sjösten
Ej närvarande: Daniel Karlsson
vice ordftirande
Karin Loodin Danielsson
Catharina Salomonsson
Mia Persson

$1
Ordftirande hälsade alla välkomna och ft)rklarade mötet öppnat.

$2
till handlingama.

Föregående mötesprotokoll godkänt och läggs

$3

In- och utgående mail-lista diskuterades och läggs till handlingarna.
$4

Kassören redovisade resultat- och balansrapporten och dessa läggs
Diskussion angående rutin ftir användning av presentkort.

till handlingama.

$4b
Investeringsbidrag: Hanne skickar in ansökan om investeringsbidrag
skickar underlag ftir ansökan till Hanne.

Information från kommittöerna:

till kommunen. Roland

ss

HUS: Det är något mindra anmälda till kurserna i

ar

jämftirt med forra året.

fÄVS: Roland Sjösten

informerade om att det är samma gäng i tävlingskommittön som
tidigare. Har inte haft något möte än, planeras inför ftirsta tävlingen.

Mentalkommitt6n: Mail fran Helene Edner. Distriktets mentalkommittö planerar
testledarutbildning i MH i höst. Hon har nägrapå forslag ftir denna utbildning.
MH beskrivarutbildning, ftirhoppningsvis kommer denna att bli nästa sommar. V g se bilaga.
STUGA: Inget speciellt ftjr närvarande. Alf Svedberg ny i Stuga ute kommitten.
Inne: Ordlorande informerade om att inköp kommer att ske i samband med att kurserna
startar. .
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PR-INFO: Allt ar uppdaterat angående styrelsen och medlemmar i de olika kommitt6erna
samt datum for olika aktiviteter. Blänkare på hemsidan och på facebook om att
anmälningstiden

till kurser har ft)rlängts.

TEMA: Planerar veteriniirkvällar till våren och till

hösten.

AGILITY: Mail från Karin Loodin, som inte kunde ndrvata, angående funktionärer till
tävlingama den 1 maj och23juni. V g se bilaga. Diskuterades hur vi ska fä upp intresset ftir
agility igen. Kontakt med länets tidningar eller själva göra ett reportage och skicka in till
tidningarna.

RALLYLYDNAD: Den nybildade rallylydnadskommittön
uppgifterna mellan sig.

Nltt

har precis haft ett möte, delat upp

möte inft)r tävlingen.

s6
Övriet: Fredrik Berg tog upp mail från Ronneby Turistbyrå angående evenemang under tiden
juni-augusti som vänder sig till allmänheten. Vill ha tips angående detta senast22 mars.
Carina Svedberg angående Nattvandrande ft)reningar i Ronneby.
Inget vi var intresserade av.

Ordförande forklarade mötet avslutat.
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