Gagnef-Floda Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-05-11

S 3 - 2020

Tid: 18.30-21.00

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Ronja Levin, Lena Andersson, Maria Åkerström, Jessica Hamrin och Linda Kvalöy

Johansson, Lotta Åhlander och Emely Bössfall
Ej närvarande: Anneli Lindh
Tjänstgörande suppleanter Kristina Jugas
§ 28

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 18:30.

§ 29

Val av justerare
Jessica Hamrin valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 30

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 31

Föregående protokoll
Beslutade att förra verksamhetsårets möten är godkända med eventuella mindre felaktigheter.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Följande punkter står kvar för
att avrapporteras vid nästa möte
➢ 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 möjligheter att i
framtiden även kunna anordna officiella tävlingar inom dessa grenar. Lotta pratar med
klubbens instruktör Jenny Anserin om intresse finns att anordna en kurs i Freestyle.
➢ Se över hur vi ska kunna få till någon form av att söka sponsring för tävling på högre
nivå, SM och uppåt.
➢ Linda frågar Tina Björnberg om hon kan tänka sig att ordna med att få ut protokollen
på hemsidan.

§ 32

Skrivelser
• Distriktets årsmöte hålls digitalt den 28/5.
• Snacka med SKK, digital sida.
• Svarat på en enkät från kommunen angående bidragsansökning
• Ny riktlinjer från SKK angående Corona.
• Utmaningar på distans mellan lokala klubbar inklusive rasklubbar.

§ 33

Ekonomirapport
Saldo kassabank per 20200510 var 993 294:-
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§ 34

Layout verksamhetsplaner
Beslut att ändra layout. Skickar ut till respektive sektor och skriver också att de ska rapportera
in till styrelsen inför varje möte.

§ 35

Rapporter
Lydnad/bruks
Erik Wiklund kursen inställd pga. Corona då resor utanför regionen bör undvikas. KM är
flyttat till i sommar med Nina som domare. Två träningstävlingsdagar i bruks, 16/5 och 23/5.
Lydnadstävling den 24/6 ställs in pga. Corona. Skotten körs på torsdagar 19.30-20.00. Kan
man köra skott övrig tid om det inte finns andra som tränar? Det måste stå på facebook
gruppen innan samt att de som tränar på klubben blir tillfrågade. Sätta upp skylt som visar att
"skotträning pågår". Skotten betalas av de som tränar. Beslut att rutiner på hur det ska göras
skrivs ner av Ronja.
• RUS-exteriör
RUS exteriör 24/6, letar domarbyte för att kunna genomföra. Fått in anmälningar för exteriör.
• Agility
Kör Dala Corona Cup, en bana ställs upp och man filmar.
•
Rallylydnad
Dubblerad mästarklass 7/4 ställdes in och tävlingen den 1/5 båda pga. Corona
Linda Jönsson kursen 27-28/6 är inställd av samma anledning. Tävlingar i augusti planeras.
• Nose Work
Fortsätter att planera för att genomföra Dala Nosen 17-18/10. Namnbyte till specialsök när
första aktiviteten inom specialsök är avklarad.
• HUS
Minst 4 stycken intresserad av valpkurs. Emma Isaksson har tackat nej till att hålla valpkurs.
Maria frågar Therese Björklund Aspelin. Maria gör en checklista inför att hålla kurser G-fbk,
den ska innehålla riktlinjer som kostnad (ca 150kr/gång), bjuder på fika första gången (gratis
för instruktören), material som block penna, information om klubben som träningstillfällen
mm.
Utbildningskonferensen blev inställd.
Göra en lekplats på hörnet av klubbstugan, Emely och Kristina påbörjar arbetet.
• RUS-mental
MH och MT 21-24 maj, inställt.
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• Klubbstugan
Lena och Linda färdigställer en städ+ gräsklipparlista.
Mats tillfrågas om han kan snickra en ledstång på ena sidan av trappen, Linda frågar.
Anti-halkskydd finns på plats och ska sättas dit. Två städdagar har genomförts, där vi fick
mycket gjort. Lägger en fråga på Facebook angående tak på ladan.
• Styrelsen
Distriktets årsmöte hålls digitalt den 28/5, mötet frågar Annelie om hon vill medverka.
• Hallen
Avstyckning ska göras med hjälp av Lantmäteriet. Inväntar svar från Allmänna Arvsfonden,
Leksands sparbank och Gagnef kommun.
Angående servitutet på vägen ska vi skicka in kompletteringar till Lantmäteriet. Gällande
sponsring är de fasta beloppen beslutade för att förenkla försäljningen. Större eller mindre
belopp kan förekomma men då med andra villkor.
•

§ 36

Drag
Varit med på Corona dragtävling digitalt.
Tassjakten
Ronja läser upp ett förslag, som förbättras till nästa gång. Det är viktigt att göra reklam för
tassjakten.

§ 37

Coronaaktivitet
Varje sektor beslutar vilka "corona aktiviteter" som de vill genomföras. Många har redan
någon aktiviteter på gång. Lena lämnade mötet.

§ 38

Inköp
Ta in priser för att köpa en handgräsklippare, Maria gör det. Köpt förankring till nya
sökväggen som ska gå på Hus då det är en del av kursverksamheten. På gång att byta tak på
ladan (se under rapporter, Hus)

§ 39

Övriga frågor
Kennelklubben har släppt på sina restriktioner, mötet röstade och beslutade att det var upp till
varje sektor om de vill anordna tävling eller inte. Man kan observera att det kan vara svårt med
funktionärer då ingen medlem i dessa tid ska ställa upp som funktionär om de inte själv väljer
det. Inga över 70 år får vara med. De som är i riskgrupp ska inte vara med. Inga får resa
utifrån, vilket gör att det är ett stort ansvar för respektive sektor att anordna tävlingar.
Funktionärsfrågan måste vara löst innan tävling beslutas. Denna punkt mejlar Lotta till
sektoransvariga.
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§ 40

Nästa möte
Nästa möte är den 3/8 klockan 18.30, Lena är fikaansvarig.

§ 41

Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan 21.00

.

Vid protokollet dag som ovan

Ordförande

_____________________________________
Lotta Åhlander, sekreterare

_____________________________________

Ronja Levin

Justerare

_____________________________________
Jessica Hamrin
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