
Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           
Datum:    2014-01-12
Tid:         10.30
Plats:       Falbygdens BHK
              

Närvarande: Jan-Olof Säll               Per Dahlgren               Ulla-Britt Norberg
                           Britta Althorn              Arne Våring                Maria Lögdlund
                           Lalla Hammarström

Adjungerade:     Berit Björk (budgetmöte)
                           Christer Lundberg (budgetmöte)

Ej närvarande: Kajsa Linnarsson (avanmäld)
Anneli Larsson (avanmäld)

Dagordning

§56.   Mötets öppnande
§57.   Genomgång av årets budget och resultat
§58.   Genomgång av budgetförslag för 2014/2015
§59.   Budgetmötets avslutande
§60.   Styrelsemötets öppnande
§61.   Budget 
§62.   Årsmötesplanering
§63.   Övriga frågor
§64.   Mötets avslutande

§56.   Mötets öppnande
          Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§57.   Genomgång av årets budget och resultat
          Budget och resultat gås igenom, det budgeterade minusresultatet (-44 350:-) har blivit ett 
          plusresultat ( ca 2 400:-). Detta beror bland annat på att RUS inte kunnat genomföra planerade 
          utbildningar pgr av ej färdiga utbildningsplaner.

§58.   Genomgång av budgetförslag för 2014/2015
          Alla budgetförslag gicks igenom och diskuterades. 
          Med anledning av höjningen med 10:- på medlemsavgifterna förväntas detta ge ett större 
          utrymme de närmsta åren. 
          Ett ungdomsläger planeras då satsning på ungdomar verkligen behövs. För 2014 planeras ett
          helgläger och för 2015 ett sommarläger.
          
§59.   Budgetmötets avslutande
          Ordförande tackade för visat intresse och förklarade budgetmötet avslutat.

Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-01-12 Justeras

Sidan 1 av 2



Protokoll fört vid Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet

§60.   Styrelsemötets öppnande
          Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat.

§61.   Budget 
          Förslaget ger ett plusresultat för 2014 på 14 600:- och för 2015 på 20 900:-, detta diskuterades.
          Bygga upp en buffert? Hur mycket pengar behöver finnas i distriktet? 
          En fråga till årsmötet: vad ska vi satsa på?
          Beslut togs att Jan-Olof skriver ett brev till klubbarna och frågar vad man tycker i denna fråga, 
          brevet ska gå ut omgående så frågan kan tas upp på klubbarnas årsmöten och diskuteras före 
          distriktets årsmöte.
          Beslut togs att lägga fram det överenskomna budgetförslaget för årsmötet.

§62.   Årsmötesplanering
          Årsmötet arrangeras av Lidköpings BK 14-03-08 på Restaurang Galejan, Lidköping.
          Önskemål om att tillfråga Birger Andersson om att vara mötesordförande, Jan-Olof gör detta.
          Sekreterare, sittande.
          Per Dahlgren, Kajsa Linnarsson och Maria Lögdlund har förhinder att deltaga.
          Föreläsare? Flera alternativ diskuterades, förslag att tillfråga Ann-Chatrin Edoff, Ulla-Britt 
          kontaktar henne.
          Uppvaktning av mästerskapsdeltagare: inbjudan skickas ut till dessa av Lalla. 
          De får presentkort på 200:-, valfritt Cervera eller Vipdog. Anmälan till Ulla-Britt med val av 
          presentkort senast 21/2.
          Program enligt följande: kl 12.00 föreläsning
                                                  kl 13.00 lunch
                                                  kl 14.30 mötesförhandlingar

§63.   Övriga frågor
          Kommittéansvariga diskuterades, vilka som kan tänkas fortsätta och namn på ersättare.
          Anders Mandorsson har avsagt sig som ansvarig för Licensgruppen, Ulla-Britt kan tänka sig 
          att ta över, med hjälp av några fler.
   
          Verksamhetsplan för PR/Info diskuterades. Vi måste visa att vi finns! Arbeta mer för att synas,
          internet-sökmotor, söker man på hundutbildningar ska SBK dyka upp! Skaraborgsdistriktet på
          Facebook? Måste finnas ansvarig!
          Hemsidan: nyckelord som passar text och innehåll.Jan-Olof skriver en plan.
          
          Agilityansvarig, Anneli kontaktas av Britta angående hur vi ser på budgeten för agilityn,plan
          för 2014/2015, ändrat huvudmannaskap, hundklubbar, avgifter mm.

          PH ansvarig, Eva, kontaktas av Jan-Olof angående varför ingen ungdomskurs genomfördes
          under året.

§64.   Mötets avslutande
          Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokollet justeras,

-----------------------------------------------------             ----------------------------------------------------------
Jan-Olof Säll, ordförande                                           Lalla Hammarström, sekreterare
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