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PROTOKOLL STYRELSEMOTE 2013-12-02 KI. 18.30 _2I,IO.

Närvarande: Fredrik Berg
Ordförande
Carina Svedberg
Sekreterare
Hanne Eriksson
Kassör
Catharina Salomonsson
Karin Loodin Danielsson
Britt-Marie Lindberg
Roland Sjösten

Ej närvarande: Daniel Karlsson
Mia Persson

Vice ordftirande

$1
Ordförande hälsade alla välkomna och forklarade mötet öppnat.

$2
Budgetmöte. Klockan 18.30 - 20.10. Representant från samtliga kommittöer var närvarande
och budgeten ftir 2014 gicks igenom.

s3
till handlingarna.

Föregående mötesprotokoll godkänt och läggs

$4

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

$s

Kassören redovisade resultat- och balansrapport samt resultat per 2013-11-30. Förslagpä
investering av bord och stolar till en lektionssal och till stora samlingsrummet. Kommer att tas
upp på medlemsmötet i morgon kväll for beslut.
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Information från kommittöema:

HUS: Budgeten gicks igenom.
Bestämt att ledarträffen nästa ar kommer att vara den2l-2311 1. Maria Brandell är inbokad.
Planering hur upplägget kommer att se ut pågår och kommer att redovisas senare.

tÄVS: Budgeten gicks igenom. Har varit ett bra tävlingsår. Många nya ekipage ibland annat i
rallylydnad.
RUS: Budgeten gicks igenom.
STUGA: Budgeten gicks igenom.
MH och MT banorna ftlrbättrade. Stenar borttagna och grus har lagts ut.
Inne: Budgetens gick igenom.

PR-INFO: Budgeten gicks igenom.

RONNEBY BRUKSHU NDKLUBB
TEMA: Budgetens gicks igenom.

AGILITY: Budgeten gicks igenom. Diskussion angående bättre forvaring till agilityhindren.
Antingen köpa en container eller bygga ut det förråå som finns. AgilitykÅmittdn
far till
uppgift atttafram kostnadsfcirslag. Kommer att sälja en del gamta hinäer och
beräknar att de
far in 1500 kronor på detta.
Rallylydnad: Budgeten gicks igenom. Rallylydnaden hyr privat hundhallen i Bräkne-Hoby
2 ggr i månaden. Lånar skyltar från klubben.

$7
Information från Ronnebv Kommuns föreningsträff: Hanne Eriksson och Fredrik Berg

var på detta möte
Information angåenoe hur kommunen ser på bidragen. Lämnar bidrag
efter ny bidragsformel.
Poängterades att bidragspengar i ftirsta hand går till ungdomsverksamhet.

s8

Datum möten 20142 Styrelsemöten kommer ått figga i ftirsta hand ft)rsta måndagen
i
månaden, undantaget i augusti då det är andramandägen och med
uppehåll i juli.
13 januari.3 februari.3 mars. 7 apfil.5 maj. 2 juni.li
augusti. t september. ä oktober.3
november. 1 december + Budgetmöte. Klockan 1g,30
Medlemsmöte 2014 på tisdagar: 8 april. 9 september. 2 december. Klockan
19.00
Årsmöte lördagen den l5 februari kiockan i6.00.
Styrelsemöten 2015 klockan 18,30 12 januari och 2 februari + fi15n
5,te 14 februari.

Övriet: Fredrik Berg överlämnade

se

en blomma och ett presentkort på ett päronträd till
Sölvesborgs Brukshundklubb vid deras 40-årsfirande den 23lrl -L.
Fredrik redovisade besök på Bräkne-Hoby naturbruksgymnasiums hundutbildning.
Vi
kommer att ta kontakt med dem och åka dit for vidare diskussion med
ansvariga ftr

utbildningen och skolans rektor.

Ordfcirande f<irklarade mötet avslutat.
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