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Närvarande:

Frånvarande:

Anki Lindholm, ordförande
Cecilia Trehn, sekreterare

Gudrun Löfgren
Heléne Berzelius

Rolf Björk, kassör

Jimmy Madsen Nordin

Micke Irevång
Marita Teräs
Marie Eriksson
1.

Mötet öppnas
Ordföranden Anki Lindholm öppnar mötet, som genomförs via Teams.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

3.

Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2020-04-06 läggs till handlingarna.

4.

Ekonomisk rapport
Anki inleder med att informera om förutsättningarna med tanke på coronaläget:
Det senaste beslutet från SKK (2020-05-06) innebär lättnader i restriktionerna. Per
den 1 juni får vi hålla inomhuskurser. Kravet på max 10 personer är borta. Dock
gäller folkhälsomyndighetens anvisningar. Tävlingar får arrangeras fr.o.m 1 juni.
Mera information finns på SBK:s hemsida.
Rolf redovisar klubbens ekonomiska situation per den 30 april 2020, se bifogade
balans- och resultatrapporter:

Balansrapport
2020-04-30.pdf

Resultatrapport
2020-04-30.pdf

Resultatrapport GTBK, Resultatrapport
Sektion 2020-04-30.pdf
PROGNOS 1, 2020, SEKTIONER,.xls

En prognos för helåret är genomförd, med utgångspunkt från coronavirusets
effekter på verksamheten. Prognosen visar att verksamheten går ned till ett
minimum från andra kvartalet. Likviditeten beräknas minska med 25 Tkr på
helårsbasis.
Beslut: Vi avvaktar och ser hur verksamheten kommer igång utifrån de nya
förutsättningarna. Finns behov så gör vi om den ekonomiska analysen. Detta
avgörs efter mötet i augusti.
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Rapporter sektorer
a. Utbildning: Marita rapporterar att trots det dystra läget har klubben haft ett
antal kurser: två valpkurser, temakurs NW, specialsökskurs, tävlingslydnad,
lydnadscoaching, kurs inför doftprov samt kommande - viltspår (uppskjuten i
avvaktan på ytterligare deltagare). Valpkurs planeras i augusti samt ett dagläger
i sommar. Medlemmar uppmanas komma med förslag/önskemål om kurser.
Vissa torsdagar är det skotträning, när framgår av Kalendern på hemsidan.
b. Tävling (TÄS): Alla tävlingar är inställdaför närvarande. Träningstävling och
uppletandetävling har anordnats för medlemmarna. Förhoppningsvis kommer
det igång mera aktiviteter igen från 1 juni när restriktionerna lättar.
c. Stuga/område: Kod-box är inköpt och kommer att sättas upp på behörigt
avstånd från dörren (Micke). Marita åtar sig att ta fram ett förslag till rutiner
som gäller hantering av koder mm till nästa styrelsemöte 11 juni.
d. Kök: Inget att rapportera.
e. MH (RUS): Fixardag genomförd – MH-banan är under uppbyggnad. Fortsatt
arbete med banan sker den 16 maj.

6.

Inkommande skrivelser
a. 2020-04-16 Fråga om medlemskap. Vbf till medlemsansvarig – Marie - för
svar.
b. 2020-04-15 SBK Info nr 3. För kännedom till styrelsen och sektorer.
c. 2020-04-16 Information från utskottet för avel och hälsa. För kännedom till
styrelsen och sektorer.
d. 2020-04-17 Brev till ordföranden i SBK föreningar. Vbf till ordförande.
e. 2020-04-18: Fråga rörande agilitybanan 9 maj. Vbf till Anki/Marita för svar –
ok att flytta fram uthyrning till 29 augusti.
f. 2020-04-21 Viktig info, från Emma på SNWK, rörande doftprov. Vbf till TS och
Anki/Marita för åtgärd.
g. 2020-04-22 SBK Kongresshandlingar och revisionsberättelse inför
kongressen 2020. För kännedom till styrelse och sektorer.
h. 2020-04-27 Fråga om kurs Viltspår. Vbf till kursansvarig – Marita - för svar.
i. 2020-04-30 Information från distriktet. För kännedom till styrelsen och
sektorer.
j. 2020-05-04 Frågor om medlemskap mm. Besvarat 2020-05-06, för
kännedom till medlemsansvarig och kursansvarig.
k. 2020-05-04 Information om fortsatt avstängd exteriördomare. För
kännedom till styrelsen och sektorer.

7.

Utgående skrivelser
a. Svar om medlemskap (6. a)
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b. Svar om agilitybanan (6. e)
c. Svar om Viltspårskurs (6. h)
d. Svar om medlemskap och träning (6. j)

8.

Uppföljning av åtaganden
a. Heléne: har inför mötet lämnat förslag angående inköp av laserskrivare och
Internethubb efter att ha stämt av med TS. Styrelsen ställer sig positiv till
förslag om 4G-router D-Link. Mera information om kapaciteten behövs dock.
Vi avvaktar tills Heléne kan återkoppla vad dialogen med TS gav beträffande
skrivare och internethubb. Tas upp på nästa möte.
b. Micke: Inköp nyckelgömma (kod-box). Klart. Återstår att ta fram rutiner – se
notering under punkt 5c.
c. Micke: Förslag inköp stålcontainer. Bevakning av marknaden har skett under
en tid, men ännu så länge har alla objekt varit för dyra. Micke fortsätter
bevaka utbudet inklusive kostnader för transport mm. Tas upp på nästa möte.
d. Gudrun: Avstämning med TS angående storlek på förråd. Vi har ingen
information i frågan då Gudrun inte deltar i dagens möte. Tas upp på nästa
möte.

9.

Nästa möte
Nästa möte är den 11 juni, i klubbstugan för de som kan. Tid: kl 19.00. Micke
ordnar med Teams-länk för de som av olika anledningar inte kan delta fysiskt.

10. Övriga frågor
Marie har varit i kontakt med Lars Gyllensten för en föreläsning om mental hälsa.
Han är positiv, men tillhör riskgrupp och vill därför att vi återkommer efter att det
är ok utifrån Coronaläget.
Marie har ett förslag till medlemsaktivitet: snitslad bana, hundbingo. Styrelsen
ställer sig positiv till detta, Marie går vidare med förslaget.
11. Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.
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Åtgärdslista – uppdaterad 2020-05-07
Att göra
Stängsel övre plan

Ansvarig sektor
Stuga/område
(Eva)

Beslut
2018-03-08

Status
Ingår i VP 2020.

Montering dörr lillstugan

Stuga/område
(Micke)

2019-10-10

Ingår i VP 2020. OK att anlita
snickare.

Gräsklippare

Stuga/område
(Eva?)

2019-10-10

Ingår i VP 2020

Förvaringsbodar på
planerna

Stuga/område
(Micke)

2019-09-18
Förslag redovisat vid styrelsemöte
(medlemsmöte) den 6 april, är avstämt med TS.
Tas upp på möte 11 juni.

Laserskrivare och mobilt
internet

Tävling
Styrelsen
(Heléne)

2019

Förslag redovisat vid styrelsemöte
den 6 april, är därefter avstämt
med TS.
Tas upp på möte 11 juni.

Ta fram skyltar ”Tävling
med hund pågår”

Tävling

2019-10-10

Påbörjat (Anki)

Bygga nya MH-banan

MH (Helen)

Ingår i VP 2020. Påbörjat. Nästa
tillfälle 16 maj.

Sätta fast förvaringsskåpet
(sekretariatet)

Stuga/område

Ingår i VP 2020, fixardag.
Ej klart

Ta bort möbler, kylskåp etc
i fikaavdelningen

Stuga/område

Tas på städdag i maj. Ej klart.

Kodbox/nyckelgömma för
nyckel till stugan

Stuga/område

2020-04-06
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