Hässleholm Hundungdom 21/1 2021

Styrelsemöte
1. Mötet öppnas
2. Föregående protokoll
3. Ekonomi. Helene går igenom ekonomin på söndag (24/1) med revisorerna. Helene
lägger in en ansökan om 6mån gratis Swish senare i vår så att det täcker vår
högsäsong. Ekonomin ser bra ut, mycket tack vare bidragen.
4. Hangar/vibb. Kommittéer och styrelsemedlemmar har även i år tillgång till Hangaren
och vibben gratis. Linda kontaktar Gittan så hon är medveten om det och kan skicka
ut koderna till berörda. Maggan lägger ut infon på hemsidan och i Facebook-gruppen.
5. Bidrag. Pengarna från Fixarstödet, till Torvalla och instruktörskostnader, ska användas
innan sista maj. Linda har kontaktat Nettan som ska prata med Byalagets styrelse för
att hitta en lösning.
6. Idrottsledarstipendium via Sparbanksstiftelsen. Ledaren får 5000 och klubben får
5000. Styrelsens förslag är Annika Ericsson och Malin Levin för deras Barn med hundinsatser. Linda kollar upp hur nomineringen fungerar, sen hjälps styrelsen åt att skriva
en nominering.
7. Årsmötet. Vi bestämmer att årsmötet blir digitalt den 7 mars kl 18.00. Johanna tittar
på och reviderar verksamhetsberättelsen, lägger till vilka som varit med i styrelsen
osv, och skickar ut den till kommittéerna så att de får fylla i.
Inbjudan, verksamhetsberättelse + plan, och dagordning ska ut 21 dagar innan mötet.
På mötet delar vi balans- och resultatrapport samt budget.
Verksamhetsplanen. Lägga till som mål att klubben ska ha en god ekonomi. Under
aktiviteter ska vi då lägga till att klubben aktivt ska ansöka om bidrag och sponsring,
ev sälja Newbody eller liknande. Kommittéernas ansvarsområden ska också in i
planen. 7 februari måste allt vara inne så vi hinner få ut det i god tid till årsmötet.
8. Kurser våren -21. Linda har inte hört något från Malin och Elisa ang vårens kurser,
Maggan och Johanna har inte heller blivit tillfrågade om att vara instruktör så Linda
kontaktar Malin och Elisa och påminner dom. Förslag om annan kursaktivitet, t.ex.
externa instruktörer eller temakvällar tas upp i nästa styrelse.
9. Klubbkläder. Vi ber Karin kontakta för mer information, men sparar beslut till efter
årsmötet.
10. Övrigt. Sälja liknande Newbody för att få in pengar till klubben, vi pratar om det med
nya styrelsen.
Till nästa styrelse ska vi dela ut ansvarsområden (tex kontaktperson för kommittéer)
så att arbetet blir mer spritt i styrelsen samt tydligare kontakter mellan styrelse och
kommittéer.
11. Nästa styrelsemöte: 11 februari, 19.00

Närvarande: Linda Lidgren, Johanna Sarkar, Magdalena Nilsson, Petra Nilsson, Helene
Håkansson

