Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-11-19
Närvarande via zoom: Monica Olsson, Yvonne Öhman, Charlotta Holmgren,
Petronella Gudmundsson, Felicia Samuelsson 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 110 681 kronor på
banken och 441 kronor i handkassan

§5

In- och utgående post
Ingående post: Östgöta distriktet valberedning, Föreningsbidrag, Ingen
höjning av medlemsavgiften, Försäkringsavgiften tas bort för 2020.
SBK-Tävling fortsätta med samma system och leverantör, som tidigare.
Utgående post: ingen utgående post

§6

Medlemsmöte och årsmöte
Styrelsen beslutar att ställa in medlemsmötet 2/12 enligt SKKs dispens pga
Covid-19.
Arbetsmyrepriset kommer att lottas och tillkännages via Facebook, film på
detta kommer att läggas upp.
Styrelsen beslutar att senarelägga årsmötet (10/2) enligt SKKs dispens pga
av Covid-19, information kring nytt datum kommer läggas ut på hemsida och
Facebook när folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter.

§7

 örtjänsttecken
F
Utdelning av förtjänsttecken pausas under 2020.

§8

 räningshall VIF
T
Vimmerby brukshundklubb blev lovade att hyra VIFs inomhushall (300 kr/tim)
alla onsdagar fram till jul. Det visade sig bli 2 onsdagar pga missförstånd.
Klubben blev erbjuden andra tider men pga av Covidrestriktioner med max 8
personer så beslutar styrelsen att avstå från dessa.

§9

 vriga ärenden
Ö
Arbetet kring klubbens 60-årsjubileum pausas tills vidare. Beroende på läget
nästa år så försöker styrelsen hitta andra lösningar kring firandet, förslag på
någon typ av överraskning till alla medlemmar.
Stugfogde Per Samuelsson ska sätta upp brevlådan, postboxen finns kvar
tom februari 2021.
Pia Nilsson har förslag på en adventstävling via Facebook, styrelsen tycker att
det är en bra ide och meddelar Pia detta.

§10

Nästa möte
Nästa möte är 12 januari kl. 18.00

§11

Mötets avslutande
Ordförande Monica Olsson avslutar dagens möte

Justeras:

………………………………………….
Monica Olsson
Ordförande

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

