Protokoll
Protokoll fört vid medlemsmöte 2017-12-06
§ 1 Mötets öppnande
Cecilia Bengtsson förklarar mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.
§ 3 Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Julia Bouvin och Yvonne Öhman.
§4 Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare
Till mötesordförande valdes Cecilia Bengtsson och till sekreterare valdes
Emma Gustavsson.
§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§6 Kassarapport
Kassören Yvonne Öhman redovisade aktuellt saldo: 98602 kr på kontot och 735 kr i
handkassan.
§7 Kursanmälan via Studiefrämjandet
Yvonne Öhman informerade om att from hösten 2018 så kommer Studiefrämjandet att sköta allt
administrativt kring klubbens kursanmälningar, detta till en kostnad på 250 kr/kurs.
§8 Jubileumskläder – SBK 100 år
Hanna Flinck informerade om att hon tar emot beställningar av SBK:s jubileumskläder, man har
fram till den 14/2-18 på sig att beställa. Information kring detta finns på Facebook och på
hemsidan. Klubbens logga kommer tryckas på kläderna och klubben betalar frakten.
Förslag på att tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med aktiviteter på klubben under året med
anledning av SBK:s 100 års firande, tex Hundens Dag.
Medlemsmöte 30/5-18 på SBK:s 100 årsdag.
§9 Styrelsens information
• Klubben har fått en förfrågan från Vimmerby Kommun om att anlägga och sköta en
hundrastgård, styrelsen har beslutat att tacka nej då resurser till detta inte finns.
• Inomhusträning i Karlbergsfastigheten – Ann-Katrin Månsson kollar upp detta med en
kollega.
• Ansök om vandringspriser innan årets slut – regler kring detta finns på hemsidan.
• Klubbens trivselregler är klara och sitter uppsatta på klubbens anslagstavlor.
• Yvonne Öhman informerade om förskingringsärendet.
• Påminnelse om att budget ska var inlämnad senast 10/12 och
verksamhetsberättelser/verksamhetsplan senast 31/12.

§10 Övriga frågor
Agilityplans-regler finns sammanställda och kommer att sättas upp vid agilityplanen och
kommer även finnas på hemsidan.
Distriktsmöte – Pia Nilsson informerade om diverse punkter som tagits upp bla. ingen höjning
av avgift, jubileumssymposium i Norrköping 13/1-18, utbildning av tävlingsledare,
Nosework-utbildning (domare doftprov) för Ann-Charlotte Bengtsson (start 20/1-18).
Hundungdom tills man är 26 år, går inte alltid
över automatiskt till vuxenmedlem.
§11 Mötet avslutas
Mötet avslutas av ordförande Cecilia Bengtsson.
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