Tjörns Brukshundklubb
Protokoll
2019-03-06
§ 1.a Mötets öppnande
Närvarande: Carina Jonsson, Anna Sundalen, Mikael Eriksson, Angelica
Abrahamsson, Jannicke Elfström, Camilla Berlin och Martin Bader
Anmält förhinder: Fred Larsson, Suvi Olovsson, Martina Svensson.
18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av mötessekreterare
Som mötessekreterare valdes Martin Bader.
§ 4 Val av protokolljusterare
Som protokolljusterare valdes Jannicke och Camilla.
§ 5. Beslut om firmatecknare
Beslut: Firmatecknare för klubben 2019 är Angelica Abrahamsson och Carina
Jonsson var för sig.
§ 6. Dispositionsrätt konton
Beslut: att Angelica Abrahamsson för disponera klubbens konton (Tjörns
sparbank och Bankgirot). Anna Sundalen har möjligheten att se (men inte
utföra) transaktioner med hjälp av bankdosa.
§ 7. Funktionärer, arbetsfördelning styrelsen
a) Sektorer, arbetsfördelning styrelse
Beslut att utse följande som sammankallande i sektorer och kommitéer. Se
även bilaga ”Arbetsfördelning TJBKs styrelse 2019”:
RUS:
HUS:
Brukssektorn:
Stugsektorn:
Tävlingssektorn:
Köket/caféet:
Tjänstehund:
Agility/ungdom/rally:

Anna Sundalen
Suvi Olovsson (sammankallande), Anna Sundalen
och Carina Jonsson
Carina Jonsson, Anna Sundalen
Jannicke Elfström (sammankallande), Mikael
Eriksson och
Robert Olsson
Martina Svensson
Jessica Höögh, Karina Nyström och Camilla Berlin
Mikael Eriksson (och ev Helena Jonsson)
Camilla Berlin, Anna Sundalen och Angelica
Abrahamsson

Ekonomi:

Angelica Abrahamsson

b) Genomgång av befintligt material
Inget styrelsen tog upp vid detta tillfället. Kallelse till separat möte kommer
skickas ut. Se även §10.
§ 8. Distriktsombud
Inför varje möte kollar vi upp vem som kan delta. Sekreteraren skickar vidare
kallelser till styrelsen.
§ 9. Utse arbetsutskott
Beslut att utse följande till AU: Ordförande, kassör och sekreterare.
§ 10. Årsplan
Vi jobbar fortfarande med det och bokar upp ett nytt möte där vi fortsätter med
arbetet. Angelica har en gammal årsplan, hon skickar vidare den.
§11

Hemsidan/verktyg för dokumentation
Anna skapar konto och lägger upp dokumentationen.

§12

Månadsblad till alla medlemmar
Den 25: varje månad samlar vi ihop kommande månadens events och skickar
till Carina. Carina skriver ihop något direkt för månaden Mars.

§13

Öppna träningar, träningstävlingar
Sandra Johansson organiserar 31/3 träningstävling lydnad startklass och klass
I. Öppna träningar: måndagar framöver. Ansvariga väljer tema (frivilligt),
fixar fika och välkomnar medlemmarna. Mikael kommer att ha två dagar med
tjänstehund (mot slutet av maj). Agility kommer med ett förslag.

§14

Uppstartshelg för agility/ungdomssektorn
Den 17/18 maj kommer Anna organisera uppstartshelgen.

§15

Gemensam ”kick off” för alla medlemmar
En fredag eller lördag för att informera om klubbens sektorer, planera och vara
med. Komma med förslag.

§16

Övriga frågor
Instruktörsutbildning: 5-6 tillfällen. Jannicke och Angelica kommer att delta.
HUS: Möte gällande kursinnehåll.
Distriktet ska starta specialsöksinstruktörsutbildning. Anna och Carina vill gå.
Kursen ska hållas i Kungälv.

§17 Mötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades.
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