
Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-03-11

Närvarande: Hanna Flinck, Yvonne Öhman, Per Samuelsson, Anna Bengtsson, Linda Fridell, Lena
Gremar, Lena Forsberg och Emma Gustavsson 

 § 1 Mötets öppnande
Ordförande Hanna Flinck förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Rapporter
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 84520 kronor på banken. 

§ 5 Inkommande och utgående post
Inkommande post: Ansökan angående skötselbidrag, Kallelse till årsmöte 19/4 
Studiefrämjandet, Inbjudan från SBK: Vidareutbildning för instruktörer i Uddevalla 31/8-2/9
med Eva Bodfäldt, Föreläsning på Tranås BK 24/3 Nervositet och självförtroende. Inbjudan 
till utställning i Jönköping 28/4. Inbjudningarna sätts upp på anslagstavlan och övrig post 
överlämnas till respektive sektor.
Utgående post:Ingen

§ 6 Städdag
Styrelsen bestämmer att det kommer vara en städdag på klubben den 8/4 med start kl.10.00. 
Information om detta läggs ut på hemsidan och Facebook.

§ 7 Ny SBK-logga
Anna Bengtsson kollar upp med SBK vad som gäller kring den nya loggan och ett ev byte 
av klubbens logga.

§ 8 Uthyrning av klubbstugan nattetid
Det har kommit in en förfrågan angående uthyrning av klubbstugan och träningsplanen och 
då även en förfrågan om att få hyra stugan för övernattning 11/5-13/5 -18. För att klubbens 
försäkring ska gälla krävs det att de som hyr är medlemmar i SBK. Styrelsen beslutar att 
hyra ut stugan 11/5-13/5 och Per Samuelsson meddelar frågeställaren detta. Det kommer att 
upprättas ett hyresavtal för den berörda helgen.

§9 Övriga ärenden
Lena Gremar informerar om att tävlingssektorn har haft möte. Vandringspris Utställning 
kommer vara vilande tills det att det finns en aktiv sektor.
Tävlingsträning lydnad, rally, agility 11/4 kl.18.30 på klubben.



§10 Nästa möte
Nästa möte är sektorsmöte och styrelsemöte 12/4 kl.18.00

§11 Mötet avslutas
Ordförande Hanna Flinck avslutar dagens möte.

Justeras:

…………………………………. …………………………
Hanna Flinck Emma Gustavsson
Ordförande Sekreterare


