Minnesanteckningar från styrelsemöte den 17 januari 2019
Skrivelser
Inkommande skrivelser
Mail från Studiefrämjandet angående djur och natur-olika föreläsningar.
Kallelse till Upplandsdistriktets årsmöte söndagen 24 mars 2019.
SBK info 2018-12-05. Uppsatt på anslagstavlan.
SBK info nr 1 2019. Uppsatt på anslagstavlan.
Utgående skrivelser.
Inga.
Rapporter
Balans och resultatrapport finns i sekreterarpärmen och hos kassör.
Uppföljning av tidigare ärenden
Någon form av tak över altanen alt vid södra gaveln tas med i verksamhetsplanen för
2019.
Aktivitetsbanan, stormen som med orkanbyar den 2 januari 2019 rasade över
Roslagskusten tog med sig många träd. Vi får avvakta hur det kommer att se ut
framöver.
Uppmuntran till funktionärer. Grupp tillsatt under ledning av ordförande.
Dagens ärenden
Verksamhetsplanen för 2019, diskuterades.
Verksamhetsberättelsen för 2018, diskuterades.
Föreläsning under verksamhetsåret 2019, Beslut att vi under våren bjuder in Siv
Rüden som föreläser i VindLära under våren.Under hösten planerar vi att ha en
föreläsning av Kenth Svartberg ”hundens inlärningsförmåga”.
Nycklar till klubbstugan-bommen. På förekommen anledning vill styrelsen förtydliga
vilka regler som gäller för att inneha nyckel till stuga och bom. Ordförande informerar
på HBK:s hemsida. Genomgång av vilka som har behov av nycklar bör ske under
året. Ansvarig Inger Ekström.
Vid betalning med swish får HBK betala 1,50 kr per betalning, vilket tex innebär att
HBK nu endast får 3,50 kr för kaffet. Beslut 1, att höja priset vid försäljning i köket
med 1,50 kr. Beslut 2, att vid tävlingar höja priset 50%.
Medlemsavgiften för 2020, föreslås oförändrad, dvs 150 kr för klubbavgiften.
Övriga ärenden
Inköp av material till agilityn, behov finns enligt ordf och v ordf att inköpa 12 st
hopphinder, 2 st 6-meters och 2 st 4-meters tunnlar med sandsäckar samt 1 st
hoppdäck. Kostnad ca 45 000 kronor. Man har hittills lånat ut egna privata tunnlar vid
tävlingar och, material nöts och nya bestämmelser angående säkerheten för hunden
kräver nyinköp.
Agilitygruppen uppger att man drar in mycket pengar vid tävlingar samt att de
planerar att ha en extra tävling under sommaren, vilket innebär att intäkterna från
tävlingarna kommer att täcka kostnaden för inköpen. Beslut att bevilja inköp av
material enligt ovan under förutsättning att en extra tävling hålls i år.
SBK:s verksamhetsstatistik gicks igenom och skickas in av kassören
sekr
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