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 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDSKLUBB               Styrelseprotokoll                                    190113                                          

Västra Medelpads brukshundsklubb                                                                            Klubbstugan, Västernäset 

Närvarande: Birgitta Forsberg ordförande, Karin Nilsson Vice sekreterare, Jens Wikström , Ingela Jonsson 

kassör, Ove Wikström, Gabriella Högberg, Mari Kärfstedt,. 

Anmält förhinder: Lena Hedlund,  Ellinor Mattson.  

 

Mötets öppnande    § 1  Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet 

     för öppnat.               

Val av justerare                          § 2                Till att justera detta protokoll valdes Gabriella Högberg.                                                                                 

Val av sekreterare                       § 3 b)            Sekreterare till detta möte valdes Karin Nilsson. 

Godkännande av dagordning § 4  Dagordningen godkändes efter justeringar. 

Inkommande skrivelser § 5  Godkändes och lades till handlingarna. 

Utgående skrivelser § 6  Godkändes och lades till handlingarna. 

Föregående protokoll § 7  Godkändes efter korrigering av Närvarolistan. 

                                                                        ”Mari Kärfstedt lades till under Anmält förhinder, då detta inte  

                                                                         hade kommit med" 

                                                                         

Ekonomisk rapport § 8  Kassa:              0,00                                                                                 

    Bank:      17 240,77                                                                        

    Lån:                  0,00                                                                         

    Totalt:    17 240,77               

                                                                                Föregående år : 99 744,00 

Rapporter  § 9   

TÄS             Under året planeras att genomföra träningstävlingar mot en kostnad  

                                                                        av 50:-/gång. Under tiden 15/1 - 31/3 är önskan att ha öppenträning        

                                                                        i nedre klubbstugan. En grupp bestående av Jens, Mari, Ove och  

                                                                        Gabriella lägger fram ett förslag på öppettider och kostnader. 

RUS             Klubben siktar på att ha 3st MH under året.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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HUS             Planerar att ha ett uppsamlingsmöte med alla instruktörer. 

                                                                        Försöka få till fasta kursdagar innan kurstater. . 

                                                                        4st valpar är anmälda. Birgitta gör affischer som kan sättas upp för  

                                                                        att göra reklam för klubben och våra kurser. Klubben ser över vårat  

                                                                        sätt att bedriva kurser och i vilken form.                    

Köket             Planeras att göra smörgåstårta för minst 16 personer till årsmötet.  

                                                                        Klubben är uthyrd i april och maj. I övrigt inget att rapportera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fastighet             Stort gruslass finns som ska läggas ut till våren i övrigt inget att  

                                                                        rapportera. 

Tjänstehund             Inget att rapportera.     

Styrelsen             Inget att rapportera.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Beslutspunkter             § 10   

a) Årets målsättning             Mål 1: Ekonomi. Komma i god balans (kunna driva klubbens fasta  

                                                                        avgifter under 1 år. Mål 2: Öka medlemsantalet  från 111 till 120.  

                                                                        Mål 3: Aktivitetsmål. Minst 5 nya aktiviteter: Endagskurs med  

                                                                        olika teman, Helgkurser, Privatkurs till en kostnad av 500 kr för        

                                                                        2-3 timmar, Tips & trix, Hundpromenader, Skidspår mm.                                                                                                                                                

b) Ekonomisk kontroll             En grundlig genomgång  måste göras. Ingela får i uppdrag att ta  

                                                                        fram uppgifter för alla "fasta" avgifter för klubben under dom 5  

                                                                        senaste åren. 

c) Årsmöteshandlingar             Styrelsens ledamöter skickar in sina handlingar till Birgitta som  

                                                                        sammanställer handlingarna till årsmötet.. Budgetförslaget klart.   
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d) Försäljning/Loppis                                      Ove får i uppdrag att sälja klubbens 2 gamla gräsklippare..En  

                                                                         önskan om att anordna loppis med andra begagnade hundsaker.                        

e) Verksamhetsstatistik                                   Birgitta sammanställer och skickar in.  

f) Årsmötessekreterare                                    Styrelsen föreslår Karin Nilsson som sekreterare till årsmötet. 

g) Medlemsavgift 2020                                   Styrelsen föreslår att höja lokalklubbens avgift med 25kr .  

h) Dag för styrelse möte                                 Vi byter tillbaka till söndagar för styrelsemöten och tiden blir  

                                                                        17:00. Utvärdering görs i juni. 

  

Uppdragslistan            § 11  Gicks igenom och uppdateras. Ingela tar fram klubbens fasta  

                                                                         utgifter för dom 5 senaste åren. Ove får i uppdrag att sälja  

                                                                         gräsklippare. Fastställa nytt kursutbud.                                                                        

Övriga frågor            § 12               Fråga om att eventuellt införskaffa en mindre soffa sant eventuellt  

                                                                         en låg skänk vid "kiosken". Frågan tas upp på nästa möte. 

Nästa styrelsemöte            § 13  17/2  kl.15:00. 

Mötets avslutande            § 14  Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Borgsjöbyn   20190113 

 

 

....................................................................                                     ....................................................................... 

Birgitta Forsberg, Ordförande                                                          Karin Nilsson, vice sekreterare 

 

 

.................................................................... 

Gabriella Högberg,  justerare     
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