Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-03-08
Närvarande: Cecilia Bengtsson, Yvonne Öhman, Per Samuelsson, Maria Lundmark, Hanna Flink,
Lena Gremar, Linda Karlsson och Emma Gustavsson
§1

Mötets öppnande
Ordförande Cecilia Bengtsson förklarar mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns, med ett tillägg §8b Agilityhinder

§3

Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§4

Rapporter
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 100145 på banken och 157 kronor i
handkassan.

§5

Inkommande och utgående post
Inkommande post: Diverse information och inbjudningar från SBK, Studiefrämjandet,
tävlingssekreterarutbildning Vimmerby Kommun (Bullerbydagen), Distriktskatalog (info
kring alla klubbars styrelser och sektorsansvariga)
Utgående post: JO-anmälan

§6

Sektorsansvarig servering
Platsen sektorsansvarig servering är fortfarande vakant. Det har gått ut information på
klubbens Facebook sida att vi söker en ansvarig samt kökspersonal som kan hjälpa till vid
tävlingar och andra evenemang. Några medlemmar har anmält sitt intresse till detta.

§7

Skrivelsen till JO
Yvonne Öhman läste upp anmälan till JO angående förskingringsärendet för styrelsen, denna
är inskickad och anmälan är riktad gentemot Polismyndigheten i Kalmar Läns handhavande
av förskingringen.

§8

Adressändring och ny betalningsansvarig
Styrelsen beslutar att ny betalningsansvarig är Cecilia Bengtsson (760321-3948) och att en
adressändring görs av klubbens postadress till: Vimmerby Brukshundklubb c/o Cecilia
Bengtsson, Skänninge Kvarn 145, 598 94 Vimmerby.
Yvonne Öhman skickar ut adressändringen till berörda företag.

§ 8b

Agilityhinder
Styrelsen beslutar att godkänna Agility/Rally-sektorns önskemål om att köpa in tio (10)
hinder till en kostnad av 12 450 kr.

§9

Övriga ärenden
Helen Hall kommer att göra ett utskick till alla medlemmar angående att det behövs
funktionärer till tävlingarna som klubben anordnar, förfrågan om deltagande på
Bullerbydagen och information kring Vårstädning på klubben 8 april kl. 11.00.
Maria Lundmark börjar jobba kring Hundens dag som kommer anordnas på klubben prel.
den 10 september 2017.

§10

Nästa möte
Nästa möte 12 april, sektorsmöte kl. 18.00 och styrelsemöte 19.00

§11

Mötet avslutas
Ordförande Cecilia Bengtsson avslutar dagens möte.

Justeras:
………………………………….
Cecilia Bengtson
Ordförande

…………………………
Emma Gustavsson
Sekreterare

