Protokoll för styrelsemöte den 6 april kl 18:00.
Närvarande: Christer Ekendahl, Christer Palmquist, Tommy Nilsson, Sandra
Elenbrant, Tilla Palmquist

23. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat

24. Godkännande av dagordning bifalldes.

25. Föregående mötesprotokoll
Sandra läste upp föregående mötesprotokoll

26. Ekonomisk rapport
Diskussion kring hur vi kommer åt bankinformationen, vi är sårbara då
det endast är en som har den övergripande kollen, förslagsvis är att det
utses en biträdande kassör som skuggar kassören.

27. Övriga rapporter
Agility har beställt nya balanshinder, vilket behövs till tävlingarna i
sommar samt att det är nya regler som är införda. Prisinformation
gällande inköp av Whiteboards och dokumentförstörare gavs av Sandra.

28. Post
Kallelse till ordförandekongress på Revingehed har inkommit. I övrigt är
det endast räkningar som kommit.

29. Inkomna skrivelser
En fråga från en klubbmedlem har kommit gällande tillgång till
stuga/nyckel för tillfällen när övriga aktiviteter inte är igång. Diskussion
kring detta. Engagemang i klubben är kopplat till nyckel och då det finns
utrymmen för vakanta poster att tillsättas i första hand så är skrivelsen
med detta genomgången och avslagen av styrelsen.

30. Kommittémötets dagordning gick igenom och bifalles

Höganäs Brukshundklubb
Box 97 263 21 Höganäs
ordforande@hoganas-bk.se ∙
www.hoganas-bk.se

31. Övriga frågor
En översyn av nyckellistan gjordes, vilka nycklar som ska lämnas in
Och vilka som ska behållas/lämnas ut.
Styrelsens handlingsplan diskuterades och vissa punkter blev
avbockade; IPO-skul prototyp klart, Christer och Christer inväntar IPOgruppens tyckanden och deras tid för färdigställande av dessa.
Gräsklipparbodens trasiga bräda är åtgärdad. Ny punkt gästföreläsare
för medlemmar gällande hur föraren ska tänka inför till exempel tävling.
Tommy går vidare med detta.

32. Ärende för beslut
Uppdaterad Nyckellista samt skrivelsen från klubbmedlem som avslogs.
Se bilaga

33. Nästa möte är Medlemsmöte den 20 april kl 19.00. Dagordning ska ut i nästa
vecka. Nästa styrelsemöte blir den 11 maj 19.00.

34. Mötet Avslutas.

Ordförande: Christer Ekendahl ……………………………………………….

Sekreterare: Tilla Palmquist …………………………………………………..
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