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Nr 9 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb

 
Tid: torsdag 1 december 2022 kl. 18.30
Plats: Simremarken
Kallade: 
Birthe Wallin, ordf.
Claes Rörstam, v. ordf.
Annette Lundwall, kassör                
Helen Forsberg, sekr.
Marie Bergström, ledamot                          
Olle Nilsson, stuga/plan
Lisa Lindqvist, ledamot                   
Lotta Mårtensson, suppleant          
Vakant, suppleant

§1. Mötets öppnande.
Ordförande Birthe Wallin hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Fastställande av dagordning
Under denna punkt fastställdes dagordningen.     

§3. Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom och lades till handlingarna. 

§4. Val av justerare
Valdes Lisa Lindqvist att jämte ordförande justera protokollet.

§5. Ekonomisk rapport, Budget för 2023-lägesbeskrivning
Kassören redogör för klubbens räkenskaper och utgifter. Se bilagor nr 1 Balansrapport, nr 2 
Resultatrapport 2022-01-0----2022-11-28. Bilaga 3. Budget 2022 utfall och utkast till budget 2023.
Blankett Budgetunderlag har skickats ut till kommittéerna för redovisning av årets resultat samt 
budget för kommande år. Intäkts posterna har inte separerats utan redovisats som totalsumma. Ej 
heller har arbetsgivaravgift redovisats. Till nästa redovisning ska Annette utforma ett mer detaljerat 
redovisningsunderlag.
Bankerna ger nu ränta på sparkonto. 
Styrelsen beslutar att flytta över 175 000 till ett räntebärande intäktskonto på Swedbank.

§6. Friskvård och kvitton.
Medlemmar efterfrågar särskilt kvitto till arbetsgivare för utlägg vid kurs. Detta är för kassören ett 
tidskrävande moment.
Styrelsen beslutar att kassören ska utarbeta en blankett som instruktörerna har att dela ut till 
kursdeltagarna.
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§7. Inkomna skrivelser
- Info SBK november 2022
- Info från SKK:s Disciplinnämnd 
       Styrelsen har tagit dela av skrivelserna.

§8. Rapporter från kommittéerna
- Web-ansvarig. * Styrelsen återkallar beslut om att kommittéernas sammankallandes mail inte ska 
ligga ute på hemsidan.
 Nya hemsidan ännu inte startklar.
- Tävling – slut för i år.
 - Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar:
Nya kurser är på gång. Information om kursstart finns både på hemsida och fb.
-Kök: Inköpen fungerar. 
Styrelsen beslutade att följande priser gäller vid försäljning, from den 1 dec för kaffe 15: - läsk 15: - 
och te 10: -.
- Utställning år 2023
Arbetet är i gång, 1 domare är inbokad.
- Agility – Claes rapporterar:
Just nu sparlåga. Elin vill gärna hålla workshop. 2 tävlingar och 4 klubbtävlingar planeras till 2023.
- Stuga och plan – Claes och Olle:
Bodrenovering pågår. Tömning av hundlatrin är tungt jobb. Små tunnor ska användas och lättare 
tömmas. Det nya låssystemet ska vara utbytt till passersystem senast 10 december.

§9. Frågor inför årsmötet
Dag: 26 februari kl. 16.00. 
Tidpunkt för utskick av kallelse: senast 1 januari
Tidpunkt för utskick av övriga handlingar: 7 dagar före årsmötet.
Förslag om val till styrelsemedlemmar ska skickas till styrelsen före 15 / 12, därefter skickas förslagen 
till valberedningen.

§ 10.  Rapporter
Funktionärsfest, inbjudan kommer. Julfest för medlemmar lördag 10 december. 

§11. Övriga frågor
Inga

§ 12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte torsdag 26 januari 2023, kl. 18.30

§12. Mötet avslutas
Ordförande tackade styrelsen för visat engagemang och förklarade mötet avslutat.

Birthe Wallin                                                               Lisa Lindqvist
ordförande                                                                   justerare
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Helen Forsberg
sekreterare

Bilagor:
Bilaga 1 Balansrapport 2022--01-01—2022-11-28
Bilaga 2 Resultatrapport 2022-01-01—2022-11-28
Bilaga 3 Budget 2022, utfall och utkast till budget 2023


