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Mötets avslutande

RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE, 2OI3-T1.11 KI. 18.30 _ 20.25.
Närvarande: Fredrik Berg
Ordforande
Daniel Karlsson
Vice ordförande
Carina Svedberg
Sekreterare
Hanne Eriksson
Kassör
Catharina Salomonsson
Britt-Marie Lindberg
Roland Siösten
Ej närvarande: Karin Loodin Danielsson
Mia Persson

$1
Ordforande hälsade alla välkomna och ftirklarade mötet öppnat.

$2
till handlingarna.

Föregående mötesprotokoll godkänt och läggs

$3

In- och utgående mail-post diskuteras och läggs till handlingarna.

$4
Kassören redovisade för resultat- och balansräkning. Meddelade att SBK kommer att höja

medlemsavgiften med 30 kronor från den 1lI-14.

$s
Information från kommittöerna

:

HUK: En grundkurs i allmänlydnad startar upp i dagarna med 10-11 deltagare. Kommer att
köra 5 gånger innan jul och 4 gånger i början av 2014.I grundkurs i allmänlydnad har
avslutning ikväll.
Kallelse till ledarträffen den 23lll har gätt ut till alla ledare.

tÄVS: Möte ikväll angående budgeten. Tävlingssäsongen avslutades med elitspårtävling den
3/1 1. Regnade, men det var inte skälet till att så många inte klarade spåren och bröt tävlingen.
Uppletandet och lydnaden gick bra. Arrangemanget var bra och alla funktioniirer gjorde eff

brajobb.

RUK: Tre stycken

har påbörjat testledarutbildning MH.
Rasutvecklingskommittön med Helene i spetsen har lagt ned ett jättejobb på
under året..

MH och MT

STUGA: Går för lågtryck just nu. Diskmaskinen har gått sönder, kontakt med serviceföretag
för eventuell lagning.
Inne: Fredrik har handlat inftir våra aktiviteter, ledarträffen den23111 och medlemsmötet 3
december. Försäljningen varit bättre nu i höst än i våras då vi haft fler kurser i höst.

PR-INFO: Sköter sig som vanligt.

RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB
TEMA: Catharina tar kontakt med Röda Korset
infiirskaffande av

angående

HlR-utbildning samt eventuellt

hj ärtstarter.

AGILITY: Förfrågan från Karin Loodin Danielsson om att få köpa gamla hinder. Förfrågan
tillbaka till agilitykommittön som fär ta beslut i frågan. Sätta pris på hindren och låta alla som
vill fa tillftille att medverka vid ftrsäljningen.
Förfrågan om inköp av skottkiirra. Beviljas av styrelsen som kommer att köpa in en
skottkärra.
RALLYLYDNAD: Inköp av 40 styck skylthållare av lättare material. Vagn att ställa
rallylydnadsmaterial på och sätta den i utrymmet som nu åir dusch då denna används så sällan.
$6
VALBEREDNINGEN: Klockan 18,30-18,45. Besök av valberedningen Inki Sjösten, Helene
Edner och Annika Lindberg. Informerade om sitt arbete i valberedningen. De har satt in en
blänkare på hemsidan angående ftirslag till styrelse som ska vara valberedningen tillhanda
senast I0ll2-I3. Diskussion angående rutiner ftir styrelseledamöter.

$7
f'Önf .IÄNSTTECKEN : Genomgång av namnfiirslag till

övnrcn rnÅcoR:

ftlrtj åinsttecken. Separat lista.

s8

Inbjudan till föreningsträff Ronneby Kommun måndagen den 18 november.
Hanne Eriksson och Fredrik kommer attnärvara på denna träff.
Sölvesborgs Brukshundklubb ftar 40 år den 23 november. Vi har ledarträff detta datum.
Fredrik kommer att lämna en blomma då han åker förbi Sölvesborg på väg till Malmö.
Budgetmöte vid nästa styrelsemöte. Kallelse
Budgetmötet inleder mötet den 2l 12.

till alla sammankallande i kommittderna.

"Gröna mattan" fram ftir inomhusträning i klubbstugan nu nåir det börjar bli kallt.
Inköp av ny mattadå den gamla är sliten.
$e

Mötets avslutande: Ordforande ftirklarade mötet avslutat.
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