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Utfärdare
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2013-02-18
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Sidnr

1

Mötesdeltagare

Lokal

Anita Carstam, ordf.
Cathrine Andersson, vice ordf.
Annica Lundell, sekr.
Tina Eresjö Koster
Yvonne Ahlin
Katarina Nyman
Jennie Winberg
Linda Zakariasen adjungerad

Klubbstugan

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för

Protokollförare

Annica Lundell
ÄRENDE
Rubrik

Styrelsemöte januari 2013
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Föredragningspunkter
Löp
Beslut – åtgärd
nr
§1

Mötets öppnande

§2

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen

§3

Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2013-02-15 justerades.

Beslut
taget

Bordlagd
fråga

§4

Sektorer
HUS –Vi har utsett en ny husansvarig, Louse Medman och till sin hjälp har
hon en arbetsgrupp bestående av Cathrine A, Annica R och Carina F. Det
Ja
har hållits ett instruktörsmöte och uppföljningsmöten kommer framöver.
TÄS – Inga aktiviteter för tillfället. Fortfarande behövs en ny
TÄSansvarig kan ta över efter Katarina Nyman, frågan går ut till
agilitygruppen om någon där är intresserad.
RUS/IPO – Skotträningen behöver skyltas bättre. Det behövs en
skylt vid ån och en skylt vid vägskälet. Jill är ansvarig för att
skyltarna sätts ut, detta gäller även vid IPOträningen. När det
bedrivs kursverksamhet på klubben får inte ”piskorna” användas.
Detta gäller under perioden 1/3-31/5 vardagkvällar 18.30-21.30.
Katarina Nyman fixar skyltar att sätta upp.

Ja

Agility –förslag på nya kursavgifter.
Grund1 1300kr, grund2 1200kr, fortsättning 1100kr, tävlingskurs
1100kr
Rally – Inga aktiviteter förnärvarande. Inga tävlingar kommer att bli under
2013.
S/M – Mats Nelsson har erbjudit sig att bygga bruksstegen och vill
gärna ha måtten. Beslut har tagits att planen ska plogas. Linda har
kontaktat Niclas som har erbjudit sig att ploga med en fyrhjuling.
PR/Info Beslut har tagits om att bygga en ny hemsida. Ny
webbansvarig är Linda Z. Anita och Linda har nu fått igång
hemsidan temporärt. Vi ska på sikt skaffa en ny hemsida. Viktigt är
då att den nya är mobilanpassad och kan länkas till facebook. Linda
Z tar på sig att skapa förslag en ny hemsida.
Kök – Ingen rapport

§5

Barn och ungdom

§6

Ingen aktivitet för närvarande
Ekonomisk rapport
HK 262296.97 SEK
SHYP 63.878 SEK

§7

Post/E-post
Ingen post.

Ja

Ja

§8

Bordlagda ärenden
Inga.

§9

Återremitterade ärenden
Inga.

§10 Nya beslutsärenden
Ja
Styrelsen (förutom Katarina Nyman) har valt Katarina Nyman till
kassaförvaltare (2år) Arvodet blir 1000kr + moms= 1250kr/mån
Styrelsen fattade också beslut om att utse Lena Wilhelmsson till
sektorsansvarig för Tjänstehundssektorn (Patrullhund)
§11 Verkställande utskott
.

§12 Övriga frågor

§13 Nästa möte

§14 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras

Anita Carstam
Ordförande

Annica Lundell
Sekreterare

