Justerat datum	Sida 1
Protokoll
Botkyrka Brukshundklubb
Styrelsemöte 2018-01-06 klubbstugan

Närvarande: Benny Hellis, Katarina Bäckman, Emmelie Tilly, Jens Olsson, Ingrid Tapper, Lotta Björn, Lars Hägglund, Jenny Hägglund, Annica Löfqvist

Ej Närvarande:  Anna Carlson, Marina Bilic

Dagordning
§ 1. Mötet öppnas.
Mötet öppnades kl.10,00 av ordförande Benny H.

§ 2. Godkännande av dagordning.
Godkändes

§ 3. Val av justeringsman.
Annica L utsågs att justera protokollet jämte ordförande Benny Hellis.

§ 4. Föregående protokoll.
Lades till handlingarna efter genomgång.

§ 5. Skrivelser
a) Inkomna
*SBK Info http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo   Skrivs ut och sätts upp på tavlan i klubbstugan.
*Kallelse till distriktets årsmöte, vi hänskjuter representationen till kommande styrelse. Läggs till handlingarna.

b) utgående skrivelser.
Inga skrivelser skickade.

§6. Rapporter
a) ekonomi
Vi har gjort vinst på 64 000:- . Anledningen är att vi gjort av med mindre pengar än budgeterat och ökt inkomsterna, bl a sålt agilityhindren och att kursverksamheten har dragit in mer.
Styrelsen har tagit del av kassörens förslag av upplägg på årsbokslut och ställer oss bakom detta.
Läggs till handlingarna.





b) Sektorer och kommittéer.
1)HUK. 
Inget nytt att rapportera.

2)TK.  
Maria G har avgått med omedelbar verkan som sammankallande och just nu har kommittén ingen sammankallande. Hans V har kallat TK till möte 8/1-2018

3)RUK.   
Inget att rapportera.


4)Kök och Festkommittén.
Inget att rapportera.

5)Anläggning.
Sista maskinen inköpt. Emmelie har nu avslutat kontot på Beijer bygg och vi fick 4500kr tillbaka som legat där på vårt konto. Beloppet sätts in på ett av klubbens konton.
Angående mattan till träningsrummet så väntade vi besked från ett håll, men det blev för dyrt . Processen fortskrider och Hägga handlägger.

6) Pr & Info.
Inget att rapportera.

7) Tjänstehundssektorn.
Jens har fått en rapport från Leif Karlsson och verksamheten fortskrider men har begränsats något p g a Leifs hälsa.

8) RASK
Inget att rapportera.

§7. Inför årsmötet.
Gicks igenom vad som bör förberedas och fixas inför mötet.

§8 Övriga frågor.
Kassören vill ha någon som blir medlemsansvarig. Hänskjuts nästa möte och nya styrelsen. 

§9. Nästa möte
Årsmötet 17/2-2018

§10. Mötets avslutande.
Mötet avslutas 11,30










________________________                ________________________               
	                        
Benny Hellis ordförande		  Katarina bäckman sekreterare	





_________________________
Annica Löfqvist Justerare

