Gagnef-Floda Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-12-13

S 6 - 2020

Tid: 18.30-20.45

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Ronja Levin, Maria Åkerström, Linda Kvalöy Johansson, Lotta Åhlander, Anneli

Lindh, Kristin Jugas och Jessica Hamrin
Ej närvarande: Lena Andersson och Emely Bössfall

§ 71

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 18:40. Mötet
genomförs på zoom.

§ 72

Val av justerare
Linda Kvalöy Johansson valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 73

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 74

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna. Punkter kvar från tidigare möten.

§ 75

Skrivelser
• SKK centralstyrelse har skickat ut rekommendationer om Covid.
• Daladistriktet information om valberedningens uppgifter och
årsmöteshandlingar
• Vi har fått 5 000 kr i sponsring från Dalarnas försäkringsbolag villkoret är att
de nästa år har sin logga på vår hemsida.

§ 76

Ekonomirapport
Saldo kassabank per 20201213 är 861 504:Hallbygget ligger fortsatt på resultatet.

§ 77 Årsmötet
a. Besluta datum för årsmöte 25/2
b. Kallelse till årsmötet, Mötet beslutar att årsmötet blir via zoom. Lotta och Linda
gör en kallelse. Kallelsen ska vara skickad innan sista december.
c. Datum för budgetmöte införs årsmötet är den 25 januari klockan 18.30
d. Datum för sektionerna att skicka in budgetförslag, verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse till sekreterare är den 5 januari.
e. Lokal och Mat på mötet, behövs inte då det kommer att vara ett zoom möte
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f. Priser till mötet, inte aktuellt då det är zoom möte. På budgetmötet får vi besluta
om hur vi ska tacka av styrelsemedlemmar och uppmärksamma till exempel nya
instruktörer. Mötet ger valberedningen i upptag att hitta en mötesordförande.
§ 78 Besluta om
a. Uthyrning av klubbstugan. Mötet beslutar att vi tar beslut i varje fall.
b. Möte för genomgång av stadgar den 13 januari klockan 18.30 på zoom.
c. Förtjänstecken, förslagen är Ann Kristin Norberg. Linda och Anneli skriver en
nominering och skickar in.
d. Digitalt evenemang för medlemmarna, lite ”sent” nu nästa medlemsmöte blir
årsmötet.
§ 79

Rapporter
Lydnad/bruks
Inget att rapportera.
RUS-exteriör
Inget att rapportera.
Agility
Alla hinder intagna.
Rallylydnad
För att utbilda sig till rallylydnadsinstruktör måste man först utbilda sig till
allmänlydnadsinstruktör. Den närmaste tiden är det ingen
allmänlydnadsinstruktörskurs inplanerad. Mötet beslutar att Maria Lööf istället
kommer att utbilda sig till Nose Work instruktör. Beslut om rallylydnadsinstruktör tar
styrelsen när det finns en allmänlydnadskurs inplanerad i distriktet.
Nose Work
Se bilaga. Beslut om att Maria Löff utbildar sig till Nose Work instruktör, se punkten
Rallylydbad
HUS
Beslutet från förra mötet att se över vad som gäller för de som går
instruktörsutbildningar, Annelie tar fram ett förslag.
RUS-mental
Inget att rapportera.
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Klubbstugan
Skafferiet inventerat och allt gammalt är bortstädat.
Styrelsen/Distriktet
Annelie kan tänka sig att hålla i allmänlydnadspasset. Linda köper hem diplom. Vi
informerar medlemmarna på hemsida och facebook,
Rapport från distriktet. Allting ligger på is på grund av Corona. SM gruppen
informerade om hur de jobbar inför bruks SM i Leksand 2022.
Hallen
Skriver ihop ett kompendium för att tydliggöra vad vi ska göra och vilka planerade
kostnader vi har. Kompendium ska användas till att ta lån från banken samt till att
söka bidrag och sponsring.
Placering av hallen beslutad. Vi blir sponsrade med att rita situationsplanen.
Brandfrågan diskuteras nu.
Vi har en kontrollansvarig
Bygglov ska sökas.
Klart vem som ska ta ner skogen.
Drag
Inget att rapportera.
§ 80

Inköp
Inga planerade inköp.

§ 81

Övriga frågor
Uppvakta Jon och Palle för deras insatser under året med en julkorg. Lotta fixar
detta, och levererar precis innan julafton.

§ 82

Nästa möte
Nästa möte är om stadgar den 13/1 kl 18.30 på zoom, budgetmöte är den 25/1 k18.30
på zoom.

§ 83

Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan 20.30
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Vid protokollet dag som ovan

Ordförande

_____________________________________
Lotta Åhlander, sekreterare

__________________________________
Ronja Levin

Justerare

_____________________________________
Linda Kvalöy Johansson
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