Protokoll fört vid Höör BK:s ordinarie styrelsemöte
210826

Närvarande: Christel Persson Pinon, Eva-Lena Bonder,
Irene Willadsen, Annika Jönsson,
Julia Håkansson (per telefon)
Anmält förhinder: Linda Hintz, Åsa Jarl,

§ 136

Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade
därefter mötet öppnat.

§ 137

Val av justeringsperson

Ordet lämnades fritt, till justerare valdes Irene Willadsen

§ 138 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes i laga skick.

§ 139 Protokollsuppföljning 210729
Höörs kommun är kontaktad angående arrendet på marken och vi
har arrende till 2029 (bilaga 3)
Skotträning har börjat.
Protokoll och rekvisition är inskickat till Sparbankstiftelsen,

§ 140 Godkännande av protokoll 210729
Protokollet gk och lades till handlingarna.

§ 141 Grupprapporter
Tävling: Ingen tillfrågad. Christel Persson Pinon tv.
Vi ska försöka att ha några träningstävlingar till våren
Brukslydnad: Åsa Jarl: sammankallande.
Inget att rapportera
Agility: Lina Bonder : sammankallande.
Startar en ny kurs 6/9 och de har en träningsgrupp om måndagar.
Rallylydnad: Irene Willadsen: sammankallande.
Har önskemål att köpa in en vagn att dra skyltarna i.
Önskemålet bifalles, Irene Willadsen köper in en vagn till
klubben, den får kosta ca 1000 kr
Specialsök: Ingen tillfrågad.
Nosework: Ingen tillfrågad.
HUG : Christel Persson Pinon: Sammankallande.
För att kunna hålla ett bra kursutbud behöver vi teckna avtal med
3 avtalsinstruktörer.
Vi ska beställa en instruktörsutbildning som kommer att hållas på
Höör brukshundklubb.
Vi ändrar dag för den fria träningen från onsdag till måndag, från
ca kl 18:00
Vi jobbar med ett årshjul så att kurserna kan överlappa varandra
och även att det ska finnas en ”röd tråd”

I höst kommer det att finnas två unghundskurser, en valpkurs, en
agilitykurs och en tävlingslydnadskurs, samt kommer det att
finnas några helger med olika inslag.
IGP : Ingen tillfrågad.
Stugan: Styrelsen
Elen på ena stolpen kommer att lagas. Diskmaskinens
uppsättning ska kontrolleras då den inte värmer vattnet. EvaLena kontrollerar kvittot om det finns garanti kvar.
Vi tänker byta lås in till kontoret så att vi kan förvara pärmar och
andra viktiga papper där. Enbart styrelsen ska ha tillgång till
kontoret. Kostnad för detta 3-4000 kr. Eva-Lena kontrollerar vad
ett kodlås kan kosta och beställer ett sådant.
Hemsidan :Pernilla Honoré
Markansvarig: Mikael Bonder

§ 143 Ekonomi
Balans och resultat har inte kunnat skickas ut till styrelsen pga
datastrul.
Övrigt: Bilaga 1

§ 144

Ordförandens paragraf

Vi har fattat ett VU-beslut att distriktet ska titta igenom bokslutet
för 2018-19

§ 145

Pågående ärende

• Inköp av datorer
Vi beslutar att köpa in två datorer som kan användas vid
tävlingar och som kommer att disponeras av sekreterare
och kassör.

• Kick off
Kick-off för instruktörerna för Helen Kjellander en Lördag
och med en hoopers-kurs för medlemmar på söndagen
• Årsmöte 2022
Nästa årsmöte blir den 24/2 2022 kl 19:00
§ 146

Postlista

Gicks igenom och gk och lades till handlingarna. (bilaga 2)
§ 147 Övriga frågor
Städlistan måste uppdateras
De som har en tagg måste sätta upp sig på städlistan inom 2 v , i
annat fall dras deras tagg in.
Ordföranden ska kontakta berörda.
§ 148 Nästa möte
Nästa möte blir den 30 september i klubbstugan kl. 19:00
§ 149 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

___________________
Annika Jönsson
sekreterare

_________________
Irene Willadsen
Justerare

____________________
Christel Persson Pinon
Ordförande
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