Information från
styrelsemöte den 25 oktober 2018
.

Särskilt inbjuden Ingrid Andersson, utbildningsansvarig och sammankallande i
valberedningen.
Information från Ingrid om hur läget är bland instruktörerna med anledning av att det är
svårt att få instruktörerna att hålla kurser. Det är heller inte stor uppslutning på
instruktörsmötena. På agilitysidan har vi dock bra med instruktörer. Inom rally har vi troligen
ingen framöver.
Diskussion angående vilka kurser vi bör erbjuda våra medlemmar med nuvarande antal
verksamma instruktörer under 2019. Vi enades om att vi måste tillgodose behovet av
valpkurser och allmänlydnadskurser genom våra egna instruktörer. Diskussion av olika
förslag, bla att vi skulle kunna ha kortkurser ( 3 ggr ) med olika innehåll, använda oss av
externa aktörer, föreläsningar, friskvård för hund etc.
Behov av nya styrelseledamöter 2019
ordförande 1 år,
v ordförande 2 år
1 ledamot 2 år
1 suppleant 2 år.
Nytt val till valberedningen
1 sammankallande 1 år
1 ledamot 2 år.
Distriktsombud ordinarie och suppleant 1 år.
Studiefrämjandet 1 år
Skrivelser
Inkommande skrivelser
Information om bokföringsprogrammet Speedledger (SBK )
Inbjudan till Rallylydnadsträff Uppsala BK 25 november 2018.
SBK info nr 7 2018, bla inrapportering lokal medlemsavgift senast 5 november 2018, sista
dag för reseräkningar 15 december 2018, årsmötestider mm.
Valberedningens arbete inför kongressen 2019.
Hundevenemang och föreläsningar via Studiefrämjandet.
Utgående skrivelser.
Inga utgående skrivelser.
Balans och resultatrapport enligt bilaga som finns hos kassör och sekreterare. .
Dagen med Ryrvik 29 september 2018 för instruktörer och funktionärer 7 128 kr har tagits
från konto 2011 reserverade medel instruktörer.
Dagens ärende/Uppföljning av tidigare ärenden
Tak över altan samt frågor kring Aktivitetsbanan, tas upp på nästa medlemsmöte.
Grusning av parkeringen får troligen vänta till efter vintern. Synd att ploga bort gruset när
snön kommer.
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Föreläsningen av Ryrvik 29/9 2018 blev en bra dag, väldigt få instruktörer som kom ( tre)
men många funktionärer.
17 oktober 2018, föreläsning av Kent Svartberg, Vi blev 45 medlemmar som önskade lyssna
på Svartberg, så vi hyrde Edebogården då vår egen stuga inte rymmer så många.
Förberedelsearbete inför årsskiftet, en punkt till nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte 29 november 2018 kl 18.30.
Tider för medlemsmöten inkl julmys 5 december 2018.
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