Gagnef-Floda Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-03-23

S 2 - 2020

Tid: 18.30-

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Ronja Levin, Lena Andersson, Maria Åkerström, Jessica Hamrin via messanger och

Linda Kvalöy Johansson och Emely Bössfall
Ej närvarande: Lotta Åhlander
Tjänstgörande suppleanter: Anneli Lindh via messanger och Kristina Jugas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 18:30.
§ 14

Val av justerare
Maria Åkerström valdes till justerare av dagens protokoll och Kristina Jugas till sekreterare.

§ 15

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 16

Föregående protokoll
Protokoll från 5 /2 gicks igenom. Anneli hade vissa synpunkter som hon kommer skriva ihop
och maila styrelsen. Att vi går igenom konstituerande.

§ 17

Skrivelser
•
•
•
•

Årsmötet Distriktet uppskjutet till 12/5 på Borlänge BK.
Lokalklubbskonferensen är uppskjuten till hösten 2020
Inbjudan till utbildningskonferens 4/4 2020
Regler för föreningsbidrag från kommun Tobias Sjögren

§ 18

Ekonomirapport
Saldo kassabank per 200322 1 028 26,638:-

§ 19

Layout verksamhetsplaner
Uppskjutet till nästa möte.

§ 20

Rapporter
Lydnad/bruks
Erik Wiklund kursen är full. Torsdagsträning börjar den 16/4 klockan 18.00.
Skotten körs som tidigare 19.30.
• RUS-exteriör
Inget att rapporetra
•

Agility
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Den tänkta agilitytävlingen var vi försenade till att anmäla oss därför så blev det inget. Ny
tävling den 16/5.
•
Rally
Maria Lööf är ny medlem i sektorn. Den 11/2 genomfördes en dubbel kvällstävling i
Nybörjarklass med 44 st deltagare. 10/3 genomförde vi en dubbel kvällstävling i
Fortsättningsklass med 43 st deltagare och en dubbel tävling i avancerad klass med 38 st
deltagare. Vi planerar att genomföra en dubblerad mästarklass 7/4 med vissa restriktioner.
Till en början hade vi 68 anmälningar med är nu nere på 62.
Rallylydnadstävlingar är planerade den1/5 på klubben, 4 domar kontrakterade.
Beroende på läget så lägger vi planeringen så att så få som möjligt är på plats samtidigt.
Eventuellt har vi ingen servering alls alternativt ha den utomhus.
Linda Jönsson kursen 27-28/6 är totalt 10 deltagare anmälda. Fattas två sen är kursen full.
• Nose Work
Bilaga 1 som är en rapport från styrelsemötet 23/3.
• HUS
Om man tar in en instruktör externt så går den under respektive gren.
Rallylydnad nybörjarkurs med start 18/3 med 7 deltagare, 5 kurstillfällen.
Prova på bruks nybörjarkurs med start 18/3 med 6 deltagare och 5 hundar, 4 kurstillfällen.
Maria frågar Emma Isaksson angående valpkurs. I andra hand kommer Therese Björklund
Aspelin att tillfrågas. Maria gör en checklista inför att hålla kurser G-fbk.
Maria åker på utbildningskonferens och anmäler de som är intresserade.
• RUS-mental
MH och MT är inbokat till 21-24 maj.
• Klubbstugan
Lena ser över inköp av städmaterial. Städ+ gräsklipparlista.
Mats tillfrågas om han kan snickra en ledstång på ena sidan av trappen, Linda frågar.
Kristina ordnar med någon form av anti-halkskydd.
• Styrelsen
Linda, Jessica och Lena åker på distriktets pårsmöte, Lotta anmäler.
Styrelsemiddag genomfördes den 14/2 i Rättvik på bowlingen.
•

Hallen
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Ansökan till Allmänna Arvsfonden är inskickad samt en ansökan till Leksands sparbank på
300 000:- och även till Gagnef kommun.
Gagnef kommun har också valt att sänka markpriset från 240 000:- till 117 000:Bifogar beslutet, bilaga 2.

§ 21

•

Drag
Alla dragtävlingar är inställda fram till juni på grund av corona.

•

SM 2021
Vår klubb är med och anordnar sök.
Lena och Catharina har deltagit på ett första arrangeringsmöte.
Huvudarenan blir i Leksand, Siljansvallen.
Tassjakten
Ett förslag skickas ut till styrelsen. Tas upp på nästa möte.

§ 22

Fixardagar på klubben
Fixardagar/Städdagar den 5-6/5. Punkter att genomföras sätts upp på nästa medlemsmöte
22/4. Kristina gör ett förslag och skriver ut det på Facebook samt skickar en kopia till Linda.
Det gäller även inför medlemsmötet den 22/4.

§ 23

Sponsring av hallen
Lena avviker från mötet. Vi har informerat och beslutat vilka summor som
företag/privatpersoner kan sponsra med dessa är 15 000:-, 5000:-, 1000:-

§ 24

Inköp
Det är godkänt att AME kommer hit och tar bort de nedfallna träden. Annkristin Norberg
ansvarar för detta. Ökade kostnader för brandskydd för den nya hallen, ca 12 000:- exkl moms
Den ökade kostnaden godkändes av mötet.
Hur ska vi hantera frågan om köpet av marken.
Kristina kontaktar David Östh på tisdagen 23/3 för att få till ett möte för att köpa marken
enligt turordning som kommunen förslår. Ska även ta upp med honom att eventuellt utvidga
ytan eller få till ett långtidsarrende gällande MH-området.
Bilaga 2

§ 25

Övriga frågor
Mikael Hedman tillfrågas om att ha föreläsning här en torsdag under oktober månad.
Vi kommer att bjuda in vår medlem Erika Andersson , som aktivt tävlar i Freestyle och HtM,
att visa upp grenarna vid tillfälle och att vi ska se över våra möjligheteratt i framtiden även
kunna anordna officiella tävlingar inom dessa grenar.
Se över hur vi ska kunna få till någon form av att söka sponsring för tävling på högre nivå, SM
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och uppåt.
Linda frågar Tina Björnberg om hon kan tänka sig att ordna med att få ut protokollen på
hemsidan.

§ 26

Nästa möte
Nästa möte är den 11/5 klockan 18.30, Emely är fikaansvarig.

§ 27

Mötets avslutande

.

Vid protokollet dag som ovan

Ordförande

_____________________________________
Kristna Jugas, sekreterare

_____________________________________

Ronja Levin

Justerare

_____________________________________
Maria Åkerström
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