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§53

Mötets öppnande.

Ordförande öppnar mötet.

§54

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkännes

§55

Val av justerare.

Christel Diekmann

§56

Inlämning av övriga frågor.

Förtjänsttecken

§57

Genomgång av föregående protokoll.

Ordförande läser upp föregående protokoll

§58 Rapporter:
- Kassör - Test

- Tävling -Tävling har haft möte. Alla årets tävlingar är avklarade. Två MH kvar i år.
Gästriklands första nosework tävling Grävarnosen är avklarad, med beröm. Det var 50st
anmälningar, 46st genomförde tävlingen. 5 st klubbmedlemmar och 30 st övriga tävlande tog
diplom. Ekonomisk rapport kommer senare.
Ett misstag har i efterhand upptäckt ett fel i uträkningarna vilket påverkade slutresultatet.
Noseworkgruppen har meddelat alla berörda om det inträffade och allt är tillrättalagt.
Nästa års tävlingar är inskickade 2st brukstävlingar och 2st lydnadtävlingar.

- Agility -Ingen rapport

- HUS -De blev ingen ”Kurs för alla” i höst. Mer riktad reklam till våren och nytt försök
eventuellt även för äldre. Nytt instruktörsmöte inbokat.
Kurser under hösten valp, agility nybörjare, tävlingslydnad, nosework nybörjare, viltspår
nybörjare och fortsättning. Även temakvällar har anordnas under hösten.
Minst tre kursanmälningar har försvunnit som gjorts på hemsidan. Karin kollar upp om det är
något fel på hemsidan.

- PR -Ingen rapport
- Kök -De finns mycket fikabröd och korv i frysen, även dricka efter noseworktävlingen.
Försöka tänka på att minska användningen av engångsartiklar, diska i balja och hälla ut
vattnet utanför. Ett vred på spisen sitter löst men fungerar.

- Stuga – Ingen rapport
-Rallylydnad – Ingen rapport
- Övrigt – Anna-Lena har kollat upp att snöröjningen ska fungera i vinter. De ska skottas
hela vägen upp. Anna-Lena kommer att träffa de som kan ordna ramperna upp till stugan
samt ramp till toaletten på plats på klubben för att titta hur man kan lösa det. Anna-Lena
arbetar vidare på det.
Distriktsmöte 20180913.
Faktura över medlemmar kommer i oktober. Rapport från styrelsen att de blev dålig
uppslutning av funktionärer under ungdoms SM.
Skrivelse till övriga distrikt angående att samma regler ska gälla för alla tävlingar. På
patrullhund har tjänstehundar förtur.
Tävlingssektorn rapporterade från SM. Resultat läses upp.
Nordiska mästerskapen, resultaten läses upp.
Regelrevidering ska vara tillhanda 1/12 2018. Tisdag 23/10 kommer de hållas möte på
Ockelbo BK.
Distriktet vill ha lista på agilityansvarig. Karin skickar igen.
Distriktet vill ha in en ansvarig om Tjänstehund.
Alla som är i skogen under hundförbudstiden måste man ha med Träningsledarkort. Fråga
kommer att mailas ut vilka som behöver nya kort.
Ny SBK logga som klubbarna ska beställa om de inte är gjort. Sann Amen på SBK kan ringas
för att få det utskickat.
§59

Bordlagda ärenden.

Inga bordlagda ärenden

§60
Inget nytt

Kalenderöversikt/plan 2018

§61

Inkommande post.

Ordförande läser upp nya direktiv angående alla prov, tävling resultatet kan ändras under 2 år.
Ska sparas två år.
Skatteverket har skickat förslag om fastighetsskatt.
Inbjudan till MH utbildningar
Ordförande i asperger och autismförbundet efterfrågar uppvisning till våren.
Marie svarar att intresse finns, men att de måste återkoppla i god tid.

§62

Avgående post.

§63

Övriga frågor.

Förtjänsttecken kommer ansökas till tre medlemmar till distriktet. De som nomineras är Laila

Lindgren, Marie Larsson och Britt-Marie Larsson.

§64

Ekonomiska frågor.

Beslutat om att införskaffa internet – Karin ordnar
Kopiator/skrivare kombination inhandlas – Britt-Marie ordnar
Frys inköpt.

§65

Beslut tagna under mötet

Beslutat om att införskaffa internet – Karin ordnar
Kopiator/skrivare kombination inhandlas – Britt-Marie ordnar
Kommer att nominera till förtjänsttecken

§66

Nästa möte.

Årsmöte är nästa möte. Styrelsen återkommer med

§67

Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet.

Sekreterare Karin Persson

Justerare Christel Diekmann

Ordförande Anna-Lena Åström

