Protokoll
fört vid styrelsemöte
2021-02-22
digitalt via zoom
Närvarande: Monica Olsson, Ann-Katrin Månsson, Yvonne Öhman, Charlotta
Holmgren, Per Samuelsson, Helen Fröberg Lindquist, Lena Forsberg och
Emma Gustavsson
§1

Mötets öppnande
Ordförande Monica Olsson förklarar mötet öppnat

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

§3

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§4

 konomisk rapport
E
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 97831 kronor på
banken och 683 kronor i handkassan

§5

In- och utgående post
Ingående post: Länk från Vimmerby Kommun angående webbinarium kring
Arvsfonden.
Vimmerby Camping vill ha input från klubben vad de kan göra för en mer
hundvänlig camping. (styrelsen har förslag på: bra rastnings runda gärna med
möjlighet till aktivering, bada tillsammans med sin hund. Klubben kan
rekommendera boende vid tävlingar och dylikt. Bjuda in Hampus
Thorstensson till nästa styrelsemöte.)
Mejlkontakt med Roger Alvefuhr angående klubbens 60-års jubileum (son till
Carl Alvefuhr som var med och startade Vimmerby Brukshundklubb)
Utgående post: Östgöta Distriktets ordförande angående ärendet kring
utbildade instruktörer.
Monica Olsson är anmäld till distriktets årsmöte.

§6

Årsalmanacka klubbstugan
Styrelsen diskuterar kring väggalmanackan som suttit i klubbstugan, med
datum för styrelsemöte, medlemsmöte och kurstillfällen osv. Den har
fungerat bristfälligt och styrelsen föreslår att ha den på hemsidan istället.

§7

 erksamhetsplan
V
Styrelsen fastställer mötesdatum inför det kommande året, fram till och med
årsmötet 2022.
Fixardag 11/4 kl.11-13. KM hösten -21.
Kallelse till medlemsmöten och årsmöte ska skickas ut till alla medlemmar,
Monica Olsson ber Helen Hall göra ett utskick omgående.

§8

Sektorsansvarig servering och stugfogde
Servering - Monica Olsson och Yvonne Öhman sköter inköpen tills vidare.
Stugfogde - Christer Larsson är tillfrågad. Sopor, gräs, tank.
Klubbstugans fasad börjar vara dålig på vissa partier, svårt att få frivilliga att
hjälpa till när det behövs. Be Claes Arvidsson titta på fasaden, se hur vi går
vidare, ta in offerter.
Ekbacken - renovering av fasaden, Monica Olsson och Ann-Katrin Månsson
kollar upp.
Nyckelansvarig - Yvonne Öhman tar över efter Per Samuelsson.
Skytteklubben - tävlingar, vi får anpassa oss efter deras aktiviteter, kolla upp
innan vi bokar in tävlingar. Försöka få till ett möte med pistolskytteklubben
som leder till ett bättre samarbete.

§9

 vriga ärenden
Ö
60-årsjubileum - få till lite som kan läggas ut på hemsidan och Facebook, kolla
med arkivet på stadshuset, finns mycket foton och information på klubben.
Tårta på medlemsmötet i juni.

§10

 ästa möte
N
Nästa möte 23 mars kl.18.30

§11

 ötets avslutande
M
Ordförande Monica Olsson avslutar dagens möte.

Justeras:

______________________________
Monica Olsson
Ordförande

_____________________________
Emma Gustavsson
Sekreterare

