Protokoll Styrelsemöte Sunne BK 9/5 -19

Deltagare: Birgitta Johansson, Eva johansson, Catarina Ekberg, Catharina Spets, Marianne Karlsson,
Mats Olsson, Helena Ekström.
Justerare: Catharina Spets och Helena Ekström.
Catarina Ekberg har varit på ett utbildningsmöte för instruktörer i Distriktet. vilket har gett henne
många bra idéer på många varianter av hur man bedriva kurser inom klubben. Att vi hänger med i
utvecklingen, att vi har kurser på ett sätt som lockar fler deltagare ( vad vill kunden ha?ex. kurs i
inkallning, möten med andra hundar osv.) träff till Instruktörs utveckling och utbildning blir den 10/7
kl.18.00, klubben bjuder på smörgåstårta. Catarina ansvar för att inbjudan skickas till samtliga
instruktörer i klubben.
Styrelsen diskuterade än en gång hur vi ska göra med Klubb kläder, vi tycker att klubben ska ha det
men hur går vi till väga, ska det var helt set, jackor, sweet shirts, t-shirts, Kepsar. Ska medlemmarna
själva gå och få tryck på kläderna de själva införskaffat på Sun Screen . Vi i Styrelsen tycker att det
skulle vara på tiden att vi gör reklam för vår klubb. Kom med förslag till Styrelsen. Roligt om vi
kunde beställa tillsammans. Catarina tar hem en katalog och ska fråga Sun Screen om vi inte kan få
t-shirts tryckta som vi kan sälja.
Janne Bergström kommer att sköta gräsklippningen vid klubben i sommar enl. Eva J. Hon kontaktar
honom om det. Enl. Eva ska knivarna på gräsklipparen bytas, Eric Darle fixar det.
Styrelsen diskuterad vilken policy vi ska ha om ex. en blivande instruktör hoppar av sin utbildning
som vi har betalat. Hur gör vi då ? ska denne bli återbetalningsskyldig. eller vilka krav ska vi ha på
den som utbildar sig i SBK regi angående hur länge den måste var hos oss för att på det sättet betalat
tillbaka till oss för utbildningen. Vi diskuterar och får fundera på hur vi lägger upp detta fram till
instruktörsmötet den 10/7.
Det kommer att bli en hundpromenad i Mariebergsskogen den 25/5 till förmån för Hundstallet ,se
anslagstavlan och hemsidan. Man anmäler sig själv. Vårt förslag är att vi från klubben träffas vid
klubbstugan kl. 10 och åker ner gemensamt till Mariebergskogen.
Beslut togs att vi inte köper in någon ny kärra till Agilityn, ser över om det går att laga däcken i stället.
Någon frivillig? Vid förfrågan om att hyra en digital tidtagning till Agility tävlingen så tycker inte
styrelsen att det är aktuellt om inte Tävlingsledaren absolut måste ha det. Även en router har
diskuterats och Trudy har varit till Audio Video och fått pris på en. frågan är bara om den täcker
området. Eva tar ytterligare kontakt med Audio Video. Henrik måste kontaktas angående om vi kan
få El från Rindi även i år? Evas uppdrag att kontakta Henrik.
Medlemsmöte+ Vårstädning 18/5 kl 11.00 Riset efter trädfällningen kommer Henrik och Mats att ta
hand om.
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