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Klubbstugan Furumossen
Sara Hellberg
Magnus Svensson
Anna Gustavsson
Eva Norell
Evelina Andersson
Tommy Dahlberg
Gert-Inge Rydbeck
Frånvarande Ann-Louise Andersson

1

Mötet öppnas

2

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll genomgicks vilket var vårt konstituerande
möte. Protokollet godkändes o lades till handlingarna.

3

Ekonomisk redogörelse
Sara lämnade ekonomisk redovisning för de tre första månaderna av
året.

4

Omorganisation SKK
Styrelsen beslutar att följa SBK:s linjer vilka följer våra önskemål. Sara H
svarar på SKK’s enkät.

5

Projektgrupp ombyggnad, nybyggnad
Styrelsen beslutar att skapa en grupp med uppdrag att ta fram
beslutsunderlag vad gäller om- och tillbyggnad på klubben i form av
handikappanpassad toalett samt evebtuell byggnad av en inomhushall.
Ingemar Gustavsson väljs till sammankallande i denna projektgrupp och
att han väljer själv vilka ytterligare personer han önskar knyta till
gruppen. Gruppens uppdrag framgår av separat uppdragsbeskrivning.

6

Rapport från distriktsmötet
Sedvanlig dagordning vid årsmöte genomgås. Fortfarande finns
vakanser, bl.a. saknas vice ordförande samt utbildningsledare i
utbildningssektorn. Mötet avslutas med uppvaktningar till de som
deltagit på SM.
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7
A

Övriga frågor och information
Medlemsvård, träningsläger, m.m.
Magnus S får i uppdrag att kolla vidare om ledig helg samt kostnad för
träningshelg på De Visitor i Håverud. Vidare planerar vi för
medlemsvårdande aktiviteter under hösten.

B

Aktiviteter i kommunen
Kommunen kommer att arrangera Kinnekulle natur och Outdoor 3/6
2017, någonstans på Kinnekulle. Vi beslutar att vi skall vara med och
visa upp vår fina verksamhet Tommy D håller i agilityn och Evelina A i
lydnadsdelen. Evelina sköter kontakten med kommunen.

C

”Lila Svansen”
Sara H kollar vidare med Roger Börjesson om detta kan vara något som
promenadkursen kan utveckla och hålla i.

D

Klubbens synbarhet
Anslag om klubben och dess verksamhet finns på Mörk & söner, Sara
tar fram ett förslag till visitkort som klubben kan använda. Anna kollar
med Johnny på kopieringen angående kostnader för tryck av visitkort.

E

13/5 är hundens dag på Mörk & söner Sara H kollar vem som kan
tänkas ansvara för detta.

F

Vi behöver kolla upp hur det är med avtal med Anticimex om detta
finns i hemförsäkringen då det behöver fyllas på med div medel.

8

Nästa möte, medlemsmöte
Sara tar kontakt med Louise Gustafsson och hör med henne om hon
kan komma och prata på medlemsmötet där efter bestämmer vi datum.

9

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Anna Gustavsson
Sekreterare

Sara Hellberg
Ordförande
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