Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-04-12
Närvarande: Hanna Flink, Yvonne Öhman, Per Samuelsson, Anna Wenell, Lena Forsberg, Maria
Lundmark och Emma Gustavsson
§1

Mötets öppnande
Ordförande Hanna Flink 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 64910 kronor på banken och 828kr i
handkassan.

§5

Inkommande och utgående post
Inkommande post: Inbjudan till testledarutbildning MH, Kallelse till Ombudsmöte 19/4
Linköping, Föreningsstöd Vimmerby Kommun, Årsmötesprotokoll Östgöta Distriktet,
Vimmerby Kommun Våld i nära relationer (folder Hanna Flink beställer)
Utgående post: Draghundsportförbundet (klubben har begärt utträde pga inga aktiva i
klubben), Underrättelse om skadestånd till fd kassören, mejl till åklagarmyndigheten
angående förskingringsärendet.

§6

Hemsidan
Styrelsen beslutar att utöka storleken på hemsidan, detta medför en höjning av årsavgiften
till ca. 1000 kr.

§7

Träningsrapport
Anna Wenell har som förslag att man ska kunna fylla i en träningsrapport även via
hemsidan, pga att alla inte har tillgång till klubbstugan och blanketterna. Detta kommer att
testas under ett halvår, information kommer på hemsidan och FB.

§8

Arbetsmyrepris Växjö BK
Förslag på att vi ska omarbeta belöningssystemet ”Arbetsmyrepriset” för att se om vi kan
engagera fler medlemmar. Anna Wenell har tagit del av Växjö Bks system, där varje
poäng generar i pengar som man sedan kan använda till olika föreläsningar, kurser mm. De
ska ha en utvärdering om sitt system, vi väljer att avvakta tills deras utvärdering är klar och
tar därefter beslut hur vi går vidare med klubbens system.

§9

Djursdalarundan
Styrelsen beslutar att klubben ska delta med en station på årets Djursdalarunda den 29 april.

§10

GDPR
Dataskyddsförordning som from 25 maj 2018 ersätter PUL. Den 25 april är det ett
webbinarium med information kring GDPR och är en direktsändning från SKK i samarbete
med Studiefrämjandet, delar av styrelsen samt medlemsansvarig kommer att delta på detta.

§11

Övriga ärenden
Medlemsmötet 30/5 diskuterades, Hanna Flink ordnar med tårta.
Anna Wenell har varit i kontakt med Västervik BK för att se om vi kan få till något
samarbete mellan klubbarna, tex ordna med utställning tillsammans.

§12

Nästa möte
Nästa möte är medlemsmöte 30/5 kl 19.00

§13

Mötet avslutas
Ordförande Hanna Flink avslutar dagens möte.

Justeras:
………………………………….
Hanna Flink
Ordförande

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

