Information från Häverö Brukshundklubbs
styrelsemöte den 12 mars 2019
.

Skrivelser
Brukshunden webb@brukshunden.se
SBK lanserar digitalt medlemsformulär.
Handlingar till Upplandsdistriktets årsmöte 24 mars 2019.
Kopia av polisanmälan angående ett mail till kassören med begäran om
internationell utbetalning.
Information från SBK angående behandling av funktionärer och
förtroendevaldas personuppgifter.
Swisch dekaler
Skrivelser finns i pärm på kontoret eller på anslagstavlan
Utgående skrivelser.
Inga utgående skrivelser.
Rapporter
Balans och resultatrapport, se sekreterar pärm
Uppföljning av tidigare ärenden
-Tak över altanen (frågan väcktes augusti 2017), nytt tänk. Diskussion på
medlemsmötet 5 december 2018. Ärendet åter till styrelsen.
Styrelsen beslutar att frågan om tak läggs vilande i avvaktan på utredning om
att ev bygga en inomhushall.
-Uppmuntran till aktiva funktionärer. Frågan hur det ska gå till kommer att
utredas av en arbetsgrupp under ledning av ordförande.
-Nycklar till klubbstugan-bommen. Ordförande har informerat vad som gäller
via facebook ”hundliv på hbk” Styrelsen har beslutat om riktlinjer för vem som kan kvittera ut
nyckel till klubbstugan. I korthet gäller att man ska vara instruktör eller ha styrelseuppdrag, därutöver
kan den som har en träningsgrupp som registreras hos Studiefrämjandet kvittera ut en nyckel. Känner
du att du inte har behov av nyckel men tidigare kvitterat ut en, så går det bra att lämna in den. Vi vill
inte ha för många nycklar ute som inte används.
// Kjell
Som jag skrev i en tidigare tråd så får vi justera beslutet så det blir anpassat efter klubbens behov.
Vissa uppdrag kräver nyckel och då måste man kunna få det. Grunden var att begränsa antalet
nycklar till dom med verkligt behov, finns det särskilda skäl får styrelsen fatta beslut i varje enskilt fall.
Tanken om kodlås tycker jag vi får kolla upp det är väl en ekonomisk fråga i första hand.

Genomgång av vilka som har behov av nycklar kommer att göras under året.
Ansvarig Inger Ekström.
Dagens ärenden/övriga ärenden
• Info från SBK angående digitalt medlemsformulär. Beslut att vi ber
hemsidesansvarig att lägga ut formuläret även på vår egen hemsida.
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Speglar för träning, Behov finns av speglar vid kurs. Sekr informerar att
det finns ett beslut att köpa speglar sedan tidigare men att ingen har
varit aktiv med inköp och uppsättning. Beslut att Ingrid Andersson är
ansvarig för inköp och uppsättning denna gång. (Beslut i oktober 2017 att
köpa 2 speglar för att ha utomhus på appellplanen för träning samt en spegel inne i
klubbstugan, även den för träning. Uppskattad kostnad ca 2000 kronor.)

• Externa instruktörer utan firma. Diskussion angående kostnad för
klubben.
• Inköp av utbildningsmaterial, Beslut att köpa in lärarhandledning och
studieplan till instruktörerna som heter Bäst var Dag av Brandel och
Skogborg, Max 2000 kronor.
• Grusning av parkeringen, fråga från ordf. Vi måste komma till skott med
grusningen då den inte blev av 2018. Beslut att anlita Toftinge Schakt till
en max kostnad av 20 000 kronor. Grusning samt en mindre utökning.
Ansvarig Ingrid. Åtgärdas snarast.
• Hallbygge diskussion. Framtidstankar /utveckling av klubben, diskussion
Beslut att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Susanne Andersson,
Nina Andersson, Pernilla Teurnberg, Ronja Linusson och Kjell Pettersson.
Ansöka om lokal utredningspeng hos Kommunen. Bidraget är på 10 000 kr.
Utredning om vi får bygga på kommunens mark.
Nästa styrelsemöte är 16 april 2019 kl 19.00
Städdag 11 maj
Medlemsmöte 22 maj,
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