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 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDSKLUBB               Styrelseprotokoll                                    190303                                          

Västra Medelpads brukshundsklubb                                                                            Klubbstugan, Västernäset 

Närvarande: Birgitta Forsberg ordförande, Karin Nilsson  sekreterare, Ingela Jonsson kassör, Ove Wikström, 

Gabriella Högberg, Mari Kärfstedt, Inger Öhrn. 

Anmält förhinder: Susanne Edbom.  

Frånvarande: Andrea Dahlberg, Jens Wikström RUS. 

 

Mötets öppnande    § 37  Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet 

     för öppnat.               

Val av justerare                           § 38             Till att justera detta protokoll valdes Gabriella Högberg.                                                                                 

Godkännande av dagordning § 39  Dagordningen godkändes efter justeringar. 

Inkommande skrivelser § 40  Godkändes och lades till handlingarna.  

Utgående skrivelser § 41  Godkändes och lades till handlingarna.  

Föregående protokoll § 42  Godkändes och lades till handlingarna. 

                                                                                                                                                

Ekonomisk rapport § 43  Kassa:              0,00                                                                                 

    Bank:      30 898,97                                                                        

    Lån:                  0,00                                                                         

    Totalt:    30 898,97               

                                                                                Föregående år : 85 799,85 

                                                                        Styrelsens genomgång av klubbens fasta utgifter under de fem sita  

                                                                        åren visar enligt följande:  2014: 54 468kr,    2015: 61 396kr,  

                                                                        2016: 59 070kr,   2017: 54 345kr,   2018: 64 058kr. 

                                                                        Uppföljning av ekonomin kommer att göras på ett arbetsmöte den  

                                                                        11:e augusti kl 14:00 före styrelsemötet kl. 17:00. 

                                                                         

Rapporter  § 44   

TÄS             Mari meddelade att årspriserna delades ut i samband med   

                                                                        Årsmötet.                                                                              
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RUS             Inget att rapportera då ansvarig ej var närvarande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

HUS             1st valpkurs  har startat den 24/2 med 7st anmälda.                                                                        

Köket             Inget att rapportera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fastighet             Ove fortsätter att fixa vidare med snö och is samt fortsätter att  

                                                                        försöka få ordning på värmepumpen i nedre stugan. Han meddelar  

                                                                        också att ett fönster har blåst sönder i vinter som måste lagas.    

Styrelsen             Styrelsen har idag haft en arbetsdag med en omfattande genomgång  

                                                                        av klubbens ekonomi. Vi är idag 114 st medlemmar.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Beslutspunkter             § 45   

a) Årets målsättning                Bordläggs.  

b) Ekonomisk kontroll                                    Genomfördes under arbetsdagen. Uppföljning den 11/8 kl 14:00. 

c) Möbler till stugan             Frågan undersöks vidare. 

d) Uthyrning                       Styrelsens beslutar att Mari sköter all uthyrning av klubben.   

e) Kallelse tillmöten 

och protokoll                                                  Styrelsen beslutade att all information inför möten ska vara ute till  

                                                                        berörda parter senast 14 dagar innan mötesdag samt att allt som ska  

                                                                        tas upp på dagordningen skickas till sekreteraren.  

f) Kursavgifter                                                Styrelsen beslutade att höja kursavgifterna  från och med 1/4 2019  

                                                                        enligt följande: Grundavgiften höjs till 300kr + 50kr per gång för  

                                                                        "vanliga kurser". Tävlingslydnad får ett tillägg på 200kr för  

                                                                         startavgift. Spårkursen höjs till 75kr per gång samt ett tillägg  på  

                                                                         125kr då dom håller på längre varje pass. Helgkurser höjs till  

                                                                         300kr grundavgift + 300kr per dag. Prova-på-dag höjs med 100kr. 

                                                                         Se bilaga 1. 
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g) Bankgirokonto                                             Styrelsen beslutade ge Karin åtkomst till klubbens konto för att  

                                                                          lättare kontrollera inbetalda kursavgifter. Ingela får i uppdrag att  

                                                                          ordna detta.                                                                                                                                            

                                                                   

Uppdragslistan            § 46  Gicks igenom och uppdateras. Karin får i uppdrag att kontakta  

                                                                        Susanne så hon uppdaterar nya priser på hemsidan.  Ingela ser till  

                                                                        att Karin kommer åt att se klubbens konto.                     

 

Övriga frågor            § 47              Mari visade upp broschyrer  på varor från Gogrillat. Hon tar hem  

                                                                        ett startpaket så tar vi frågan vidare på nästa möte.                                                                                                                                                  

Nästa styrelsemöte            § 48  7/4  kl.17:00. 

Mötets avslutande            § 49  Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Erikslund   20190303 

 

 

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

Birgitta Forsberg, Ordförande                                                          Karin Nilsson, Sekreterare 

 

 

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

Gabriella Högberg,  Justerare     
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