Protokoll Styrelsemöte Sunne BK 20190408
Deltagare : Birgitta Johansson, Eva Johansson, Mats Olsson Patricia Kullegård, Catarina Ekberg
Helena Ekström
Justerare : Catarina Ekberg och Mats Olsson
Som första punkt diskuterade vi förra månadens åtagande angående Sponsringsgruppen för Agility
och ev. övriga tävlingar. Om gruppen kommer att skaffa sponsorer till fler tävlingar som vi kommer
att ha under året eller bara till Agilityn. Mats tar på sig ansvaret att kontakta Erik O som är med i
Sponsringsgruppen , och att vi i styrelsen vill ha en återkoppling för att vi vill vet hur ” jakten” på
sponsorer går.
Två stycken från Distriktet har varit hos oss en kväll 25/3 (utbildningssektorn och delar av styrelsen
var med) och vi diskuterade då hur vi ska uppdatera våra ” gamla ” instruktörer. uppdatering krävs
enl. SBK och att det sker vart 3:dje år för att få hålla kurser om man inte har haft kurser på ett tag.
Hur gör vi det bäst för våra instruktörer? Vi diskuterade om vi skulle ha regelbundna träffar för
instruktörerna, där vi byter erfarenheter med varandra osv. fortsättning följer.
Studiefrämjandet vill komma till oss och delge oss kunskap i föreningskunskap och utveckling den 15
April. Anmälan till Eva.
Klubben har arrangerat vårt första Doft Prov i Nose Work i Råda Hundhall, vi hade 21 starter. 17 av
21 klarade doftprovet, deltagare kom från olika platser i Värmland. För att få börja tävla i Nose Work
måste man först klara av doftprovet. från vår klubb klarade 4 st provet. Så nu är det ut och tävla.
Från den 1/1 - 2019 ska blivande medlemmar registrera sig själva i Svenska Brukshundklubben och
välja vår klubb, Sunne BK. Man blir ordinarie medlem, inte som tidigare hel eller delmedlem. Man
kan vara ordinarie medlem i flera klubbar men betalar då bara förbundsavgift i de övriga klubbarna.
Man har helt enkelt en Huvud klubb, ex. Sunne BK. familjemedlem betalar sin avgift till lokala
klubben direkt via bankgiro, hos oss är avgiften 150 kr.
Efter förfrågan och förslag har vi köpt in ett KODLÅS BOX som ska placeras i ett skåp vid ytterdörren
så att alla medlemmar som vill kan gå in i stugan. KODEN till boxen med nyckeln får man av ansvarig
Catarina Ekberg. Hon kommer att kolla upp att medlemmen är med i medlemsregistret innan han/
hon får KODEN. Detta kommer att vara på prov för att se om det kan fungera. Kodboxen kommer
upp under Maj månad. ALLA MEDLEMMAR HAR SKYLDIGHET ATT SE TILL ATT STUGAN HÅLLS REN
OCH FIN. Styrelsen beslutade att vårens valp och allmänlydnadskurser tar en kursavgiften på 800 kr.
Medlemsmöte med Vårstädning kommer att bli den 18/5 kl.11. Vi bjuder på lättare förtäring.
annons på facebooksidan och hemsidan. web ansvarig: Anna Åström kontaktas om detta.
Nästa möte 9/5 kl. 18.30 i klubbstugan
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