Protokoll styrelsemöte

14 januari 2021

Digitalt möte via Zoom, kl 18.00-20.00
Närvarande
Anki Lindholm, ordförande
Cecilia Trehn, sekreterare
Gudrun Löfgren
Marie Eriksson
Marita Teräs
Heléne Berzelius
Micke Irevång

Frånvarande
Jimmy Madsen Nordin
Rolf Björk, kassör

1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnar mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2020-12-10 samt medlemsmöte 2020-12-28 godkänns
och läggs till handlingarna.
Uppföljning av beslut och åtaganden från föregående möten:




Vinterförvaring IGP/A-hindret - inköp av presenning för övertäckning
kommer att ske.
Stängsel övre plan – klart. Återstår: grindar.
Belysningen på planerna – Gudrun har åtagit sig att ta in offert.

4. Ekonomisk rapport
Beräknat preliminärt resultat för 2020: -26.158 kr, vilket är betydligt bättre än
prognosen gjord i april.
5. Rapporter sektorer
a. Utbildning (HUS)
Två kurser (Valpkurs och Grundkurs personsök) på gång.
b. Tävling (TS)
Distriktets bruksläger – finns två intresserade anmälda, båda med inriktning
Spår. Styrelsen önskar att båda får delta. Sektorsansvarig tar beslut. Om
endast en person får delta önskar styrelsen besked om motivering till
beslutet.
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c. Stuga/område
Uppsättning av stängsel på övre plan är utfört enligt beslut vid extra
medlemsmöte. Under jul- och nyårshelgen har elen blivit avstängd av okänd
anledning. En “manual” för felsökning vid elavbrott behöver tas fram, Anki
har en foton/underlag för detta.
d. Kök
En hel del mat i våra frysar blev förstörd på grund av elavbrottet i julhelgen, i
övrigt inget att rapportera.
e. MH (RUS)
Inget att rapportera.
6. Inkommande skrivelser
Fråga om Valpkurs – till HUS
Avräkningsunderlag – till kassör
Begäran om verksamhetsstatistik – till sekreterare
för besvarande, mha ordförande och HUS
Information från distriktet – till styrelsen
Förslag till extra medlemsmötet
Anmälningsblankett Rally-utbildning
Faktura – till kassör
SBK-info – till styrelsen och sektorer
SKK-shop – till styrelsen och sektorer
Erbjudande – till styrelsen och sektorer
Protokoll SBK kongress
Info från SBK – till styrelsen
Inbjudan Rally-utbildning – till styrelsen

7. Utgående skrivelser
Svar till distriktet rörande Zoom och årsmöte
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8. Frågor inför årsmöte
a. Inkomna förslag till kandidater i styrelsen
Några ytterligare förslag har inte inkommit. Valberedningens förslag infogas i
årsmöteshandlingarna.
b. Förslag till lokalklubbsavgift 2022
Nuvarande avgift är 180 kr.
Beslut: styrelsens förslag till årsmötet är en höjning till 200 kr för
lokalklubbsavgiften. Infogas som förslag i årsmöteshandlingarna.
c. Rambudget
Förslag till rambudget - baserad på föregående års utfall och sektorsansvarigas
verksamhetsplaner – granskas och justeras. Återstår att ta in uppgifter ur offert för
belysning samt sammanställa helheten.
d. Bokslut
Utfall för 2020, se punkt 4 Ekonomisk rapport. En resultat- och balansrapport att
infoga i årsmöteshandlingarna behöver tas fram, ansvarig kassören.
e. Verksamhetsberättelse och –plan
Förslag till skrivningar i verksamhetsberättelse och verksamhetsplaner granskas
och justeras.
f. Avtackningar och förtjänsttecken
Avgående medlemmar ur styrelse och sektorer samt mötesordförande ska tackas
av och förtjänsttecken samt pris till ”årets hund” i ett antal grenar ska delas ut.
9. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för ett bra arbete och avslutar mötet.
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