Tjörns Brukshundklubb
Protokoll konstituerande styrelsemöte
2020-03-02
§ 1.a Mötets öppnande
Närvarande: Carina Jonsson, Anna Sundalen, Ingemar Larsson, Martina
Svensson, Robert Olsson, Martin Nordevik och Martin Bader
Anmält förhinder: Angelica Abrahamsson, Jannicke Elfström, Camilla Berlin
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 Martin N och Robert.
§ 5. Beslut om firmatecknare
Beslut: Firmatecknare för klubben 2020 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.
RUS:
HUS:

Brukssektorn:
Stugsektorn:
Tävlingssektorn:

Anna Sundalen. Vi har en ny figurant: Jannicke. Samt
en återauktoriserad figurant: Erika
Carina och Anna. Alla instruktörer ska medverka.
Martin N kommer kalla alla instruktörer till ett möte
för att organisera en gemensam stragegi.
Carina Jonsson, Anna Sundalen
Robert Olsson sammankallande, Jannicke Elfström
Martina Svensson. Martina och Angelica kommer
planera en ”kick-off”-helg för den tänkta
träningsgruppen den 25/26 april. Mer info om
gruppen och krav för att vara med skickas ut /

Köket/caféet:
Tjänstehund:
Agility/ungdom/rally:
Ekonomi:

publiceras på nätet inom kort.
Tävlingen den 13/6 är flyttad till den 6/6
Jessica Höögh, Karina Nyström
Vilande sektor. Vid frågor kontakta Ingemar.
Vilande sektor
Angelica Abrahamsson

Arbetsfördelningen kommer diskuteras vid nästa möte.
b) Genomgång av befintligt material
Anna skickar ut länken till de befintliga dokumenten. Alla ska läsa dessa tills
nästa möte.
§ 8. Distriktsombud
Ingemar kommer delta i distriktsmöten i år.
§ 9. Utse arbetsutskott
Beslut att utse följande till AU: Ordförande, kassör och sekreterare.
§ 10. Kursupplägg
Vad skulle kunna vara mellan valp- och fortsättningskursen? Idé från
Jannicke: En aktiveringskurs som kan ligga emellan. Vi kommer titta närmare
på det.
§11.

Larm och låsning Öppna träningar
Frågan: Hur ska den som lämnar klubben sist på öppna träningar larma? Svar:
Lämna ut koden till larmet till den som går sist. Byta koden regelbundet.

§12.

Övriga frågor
Robban: Hur ska vi göra med container? Renovera (sätta in dörrar i container)
eller bygga en stuga? Beslut: Vi kommer renovera containern. Kostnaden
kommer ligga på ca 5 tkr (vägg och dörr istället för de gamla metalldörrarna).
Ljusrör istället för LED strålkastare kommer installeras.
Vi behöver sprida ut sand på appellplanen.
BBB: Vi kommer jobba aktivt med de tre ledord Bemöta, Bekräfta, Bevara.

Nästa möte: Förslag ska skickas ut omgående.
§13. Mötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades.

Vid pennan
......................................................................

Martin Bader

Ordförande
......................................................................
Carina Jonsson

Justerare
......................................................................
Martin Nordevik

………………………………
Robert Olsson

