1 (5)

Plats: Klubbstugan
Tid: 20 mars 18.30-20.00
Närvarande:
Fastighet: Maggie, Jon
Expedition: Anja
HUS: Erika, Carina, Katarina
Mental: Anders
Kök: Anka, Karin
Champion: Fabbe
Styrelsen: Åsa, Hasse, Jennie, Kicki, Cissi
Resultatbanken: Viveka

PROTOKOLL S/K-MÖTE 170320
1) Mötets öppnande
Vice ordförande Christina Silén hälsade alla välkomna
2) Information från styrelsen
a) Presentation av styrelse samt fördelning av kontaktpersoner
Samtliga styrelsemedlemmar presenterades, nya som gamla som inte närvarande. Det
informerades även om vem som är kontaktperson för respektive sektor och kommitté:
Kicki – Fastighet, Kök
Katarina - Drag
Jennie – Agility, PR/Info, Rally, Utställning
Cissi – Champion, Resultat, Expedition
Åsa – Mental
Hasse – BoL
Susanne – HUS, Tjänstehund
b) Ekonomi
Kicki lämnade en kortfattad rapport över nuläget för klubbens ekonomi. I dagsläget har
ingen kontroll gjorts mot budgetföljsamhet då det ännu inte har hunnit ske så mycket på
respektive konto. Ordningen är den att Linda Jansson sköter all bokföring av in – och
utgående medel för klubben. Linda och Katarina (HUS) har haft ett möte för att
fastställa rutiner för hur HUS kan ha kontroll över inbetalningar till kursverksamheten
på enklaste sätt.
3) Rapporter från sektorer och kommittéer
Agility
Vilande just nu, men vi hoppas på att den kommer igång under året.
BoL
Meddelar att de har börjat planera inför årets tävlingar. Uppmaning till alla att anmäla sitt
intresse för att hjälpa till på avsedd lista inne på sekris.
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Drag
Ett stort grattis till alla framgångar i vinter!
Tjänstehund bevakning
Informations träff genomförd för sjöräddningshundar. För de som anmält sig ska 5 träffar
genomföras i april innan inträdesprov i maj.
HUS
Onsdagsträningslistan är klar. Finns en instruktion till onsdagsvärden hur det ska rapporteras till
studiefrämjandet. Listan läggs ut på hemsidan.
Kurserna flyter på. Tyvärr lite dåligt väder så vissa träffar har fått flyttas in.
Vädjan till instruktörer att engagera sig då vi har lång kö av kursintresserade. Tänk på att kurser
är en av klubbens största inkomstkällor.
Mental
Tre kvälls MH och två heldagar inbokade. Material för testbanan ska ses över.
Utställning
Planerar för eventuell inofficiell utställning
Rallylydnad
En kurs startar i april. Söndagsträningar planeras starta igång när snön försvunnit från planen.
Skyltarna ska uppdateras efter regeländring. Ingen rallytävling i år.
Jennie ska gå grundmodul och bli instruktör.
Förslag att rally flyttar ut sitt material från förrådet på baksidan till något enklare för
medlemmarna samt att vi kan använda förrådet till något annat. Nytt förslag framkom att vi
ordnar exempelvis en sandlåda vid nedre planen där skyltar kan förvaras. Fabbe kollar med
kommunen.
Expedition
Anja pratar ihop sig med kassör och sekreterare för rutiner och uppföljning.
Fastighet
En lista för klippning av gräsmatta framtagen såsom förra året, där man får skriva upp sig. Två
städdagar är inplanerade: 22 april inomhus med bland annat fönstertvätt och 13 maj utomhus. I
samband med städdagen den 22 april stänger vi ner träningslokalen och flyttar in bord och stolar
igen. Maggie meddelar Kattis.
Den nya låsanordningen ska starta upp så snart som möjligt. Egen kod kan fås till respektive
sektor och nyckelskåp.
Lite småfix ska göras inom snar framtid med bland annat hyllor och städskrubb.
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Städning: toaletter och allmänna utrymmen behöver städas mer ofta än de treveckors intervall
som är planerat! Vi skriver några rader om detta i nyhetsbrevet.
Fastighet behöver få ett nytt möte med styrelsen inom kort för att få vägledning i vissa
investeringsbeslut.
SSRK vill anordna utställning den 3 juni 2018. Beslutades att erbjuda detta.
Resultatbanken

Viveka påminner om hur vi ska bära oss åt för att delta i klubbens vandringspriser:
Det behövs numer endast en anmälan till Viveka efter första tävlingen med uppgifter
om hund och förare, därefter kan hon läsa av samtliga resultat från hunddata under
resten av året.
Det finns tre vandringspriser:
1. Klasshunden: alla tävlingar från SBK inklusive utställning (officiella tillställningar).
Klasshunden hälsar att det behövs fler som är med på detta annars finns det risk att det
försvinner.
2. Actions: lydnadsklass
3. Ruskan: spår och sök
Viveka ställer frågan om den s.k. nybörjarhunden kan återinföras igen. Det finns plakat
kvar som skänkts av Viveka.
Köket
Köket ska skuras ut ordentligt så är allt klart efter renoveringar. Ny frys inköpt. Finns planer på
att eventuellt flytta frysskåp till annan plats samt att göra iordning källaren under röda huset
med förvaringsplatser.
Champion
Fabbe ska arbeta fram lite ordning och reda på vägg och spiselkrans.
Webb
Cirka 3000 personer besöker vår webbsida varje månad. 1400 läste kursanmälan när den kom
ut. 300 medlemmar på anslagstavlan och 600 på den officiella. Viktigt att det framkommer att
onsdagsträning är till för alla, dvs även för allmänheten.
4) Övriga frågor
4.1 Dags att rensa
I samband med städdagen den 22 april får varje sektor och kommitté i uppdrag att rensa ut
allt som är att anse som skräp. Dessutom ska det ske en rensning och utsortering av stolar då
det finns ett stort antal stolar i matsalen som med fördel även kan stå i utbildningslokalen
och flyttas ned vid behov.
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4.2 Årsmöte för distriktet
Info från distriktets årsmöte i Ånge: Jennie och Anja var där. Vecka 37 planeras även i år
vara Hundens vecka: idéer på aktiviteter som vi kan ha skickas till Ammi Gyllenqvist via
styrelsen.
4.3 Utbildningserbjudande från MSB
Försvarsutbildarna erbjuder v.19 utbildningen ”för din säkerhet” i krisberedskap,
överlevnad osv. Förslag: onsdag den 10/5. Anja tar kontakt.
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5) Nästa möte
Nästa s/k möte- äger rum den 16 oktober.
6) Mötets avslutande
Kicki tackade för visat intresse!

Vid protokollet
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Christina Silén

