Information från Häverö Brukshundklubbs styrelsemöte den 16 januari 2020

AU beslut, inköp av en s tsk beachflagga enligt önskemål från Nina Andersson,
kostnad 900 kr + moms.
Skrivelser
Inkommande
SBK info nr 1 2020.
Roslagens Sparbank, handlingar till banken efter årsmötet.
Kallelse till Upplandsdistriktets årsmöte 22 mars 2020.
Nyhetsbrev från Svenska draghundsportförbundet.
SBK info 2019-12-11.
Protokoll från distriktsmöte november 2019.
Information från Idrottskonsulent Norrtälje kommun.
Beslut om ersättning från Trygg Hansa efter inbrottet i september 2019 då tjuvar stal
kassaskåpet med innehåll.
Utgående, inga utgåendeskrivelser.
Rapporter Balans samt resultatrapport 20-01-15, finns i pärm hos kassör och
sekreterare.
Uppföljning av tidigare ej beslutade ärenden
Klubbmail, nya mailadresser är beställda,
Komposttoalett, Beslut att vi ansöker om aktivitetsbidrag hos Roslagens Sparbank.
Anita Östling hör med Susanne Anderssons angående utformningen av skrivelsen.
Dagens ärenden
Försäljning av NW rampen? Förslag från Nina. Beslut att vi behåller den för träning,
kurser och tävling.
Årsmötet, Verksamhetsplanen för 2020 diskuterades. Verksamhetsberättelsen för
2019 diskuterades.
Ansvarig för stuguthyrning, ny ansvarig ska utses då Inger Ekström har avsagt sig
detta. Frågan tas upp på nya styrelsens möte.
Ansvarig för nyckelhanteringen, ny ansvarig ska utses då Inger Ekström har avsagt
sig detta. Frågan tas upp på nya styrelsens möte
Hundshopen, Inger Ekström meddelar att hon ansvarar för shopen även 2020.
Avtackningar samt gratulationer, Ingrid Andersson ansvarar för detta.
Ändring av kontaktperson på hemsidan för Funktionär till tävling på Häverö BK
Ny kontaktperson utses på nya styrelsens möte.
Handla på faktura. Beslut att Christel kontaktar ICA Hallstavik och ansöker om detta.
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Funktionärsbelöningar, resultat. Kassör Anita Östling meddelar att 16 st har anmält
att de har arbetat som funktionärer, totalt 3 110 p.
Instruktörsarvode, frågan diskuterades.
Verksamhetsstatistik, Anita Östling informerade att hon håller på att fylla i
blanketten till förbundskansliet.
Bedrägeriförsök igen, sekreteraren har fått ett falskt mail att göra en internationell
banköverföring. Ingen utbetalning har gjorts. Tidigare försök har polisanmälts.
/Sekreteraren

