ffi

RONNEBY BRUKSH UNDKLUBB

Styrel sem öte 20 1 4 -02-03

Dagordning

$l

Mötets öppnande

$2

Föregående mötesprotokoll

$3

In- och utgående mail-post

$4

Ekonomisk rapport

$s

Irlformation ifrån kommittöerna ;
Hundägarutb i I dning skommitt6en
Tävlingskommittden
Rasutvecklingskommittdn
Stugakommittdn

PR-INFO

TEMA
Agilitykommitt6n
Rallylydnadskommittdn

$6

Förberedelser inlor årsmötet

$7

Övriga frågor

$8

Mötets avslutande
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RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 20T4-02.03 KI.18.30

Närvarande: Fredrik Berg
Daniel Karlsson
Carina Svedberg
Hanne

Eriksson

-

2O.OO.

Ordförande
Vice ordlorande
Sekreterare

Kassör

Catharina Salomonsson

Karin Loodin Danielsson
Britt-Marie Lindberg
Roland Sjösten
Ej Närvarande: Mia Persson

$1
Ordforande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

$2
till handlingarna.

Föregående mötesprotokoll läses upp och läggs

s3

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

$4

Kassören redovisar resultat- och balansrappoft. Inköp av regelböcker för de olika
tävlingsgrenarna har gjorts. Nytt elavtal med Fortum från och med mars månad. Sagt upp
al.talet med Telge el.

$s

Information från kommittöerna:

HUK: Möte med Hanne, Dorothy, Inki, Jennie och Mia. Grundkurs nummer två startar
1312. Anmälan till kurs nummer tre kommer in.

den

Dorothy Johansson kommer att ta hand om inkomna anmälningar och sköta detta för att
avlasta kassören. Behöver därför fullmakt flor att ha insyn i klubben konto.
Första tävlingen på klubben är i april. Samling lor alla som är auktoriserade for olika
uppdrag den 412. För övriga som är villiga att ställa upp som funktionärer vid våra tävlingar
under året träffas den 1712.

tÄVS:

RUK: Inget nltt i dagsläget.
STUGA: Träningsplaner är skottade och träning utomhus har förekommit dagligen. Pga att
huvudsäkringen har gått vid flera tillftillen har vi säkrat upp till 30 amp.
Stuga inne: Inget nytt.

PR-INFO: Hemsidan uppdateras hela tiden. Diskuterar angående annonsering i Commersen,
gavs ett bra gensvar på annonsering under hösten och gett många anmälningar

grundkurser i allmänlydnad.

till våra

RONNEBY BRUKSHUNDKLU BB
angående utformning av
Sfyrelsen beslutar att Fredrik tar kontakt med Lena Granell
annons till Commersen.

TEMA: Veterinärkvällar i mars och maj månad för de som går grundkurser'

AGILITY: Byggnad av nltt forråd for förvaring
Kostnadsberäknat till cirka 30 000 kronor'

av agilityhinder nere vid agilityplanen'

uppvisning i agility den
Karin Loodin fått förfrågan fran Stiftelsen Ronnebyhus angående
13/9. Något för agility, rallylydnad och vanlig lydnad'

RALLYLYDNAD: Britt-Marie Lindberg tar upp priset

på rallylydnadskurs som diskuterats i

kommittön. En ökning från 650 till 700 kronor'
höjning av kursavgiften'
Styrelsen står bakom fortsatt kursavgift på 650 kronor. Ingen

$6

och viss ändring görs'
Förberedelser inför årsmötet: verksamhetsberättelsen gås igenom
verksamhetsplanen för 2014 gås igenom och viss ändring görs.
Diskussion angående höj ning av medlemsavgiften'
Styrelsen kommer inte att fiirorda att lokalklubben höjer avgiften'

$7
Övriga frågor:
i evenemangskalender för
Fråga från Jeanette Rosander, Ronneby Turistbyrå ang medverkan
juni - augusti 2014.
Fredrik Berg tar frågan med till Lena Granell'
2014.
Förfrågan onimedverkan vid nattvandring i Ronneby under
nattvandring'
vid
Svareifrån styrelsen är att vi inte ska medverka
$8

Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Carina Svedberg Sekreterare

