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ÄRENDE
Rubrik
Styrelsemöte april 2014
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr
Föredragningspunkter Beslut – åtgärd
§1

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från mars justerat

§4

Sektorer
HUS
SBK och studiefrämjandet har framtagit en
handbok för instruktörer, det kommer köpas
in till alla instruktörer i klubben.
Instruktörer för spårkurs är tillfrågade,
återkommer om det.
Louise M har gått sökutbildning för
kursverksamhet. Louise återkommer om
detta.
TÄS
Tävlingar för 2015 ska vara inlagda i
googlekalendern senast 4 maj.
IPOtävling bytt datum från 3/8 till 2/8.
Janne Lagerman undrar var ett hundratal
spårapporter tagit vägen, de har legat ute
på ett bord bakom klubbstugan. Jill H kollar
upp.
RUS/IPO

Beslut taget

Bordlagdfråga

Sidnr
1

§5

MH/MT 26-27/4 boxerklubben
Lyfter frågan igen om arrangera mh/mt i
egen regi, ett testprov till hösten.
Mobila skul, hopphinder, apportställ inköpt.
Ser över förvaring/förråd ner till IPOplan till
ett max pris av 10000kr.
Agility
1/5 medlemsfest
18/6 prisfix
31/7 hinderfix
Vintercupen är klar. Organisationen har
fungerat mycket bra.
Kurserna har dragit igång under v15.
Rally
Info om lägret den 13-15/6 finns på
hemsidan.
Patrull/Räddning
Patrullhundskursen är igång, certprov i
oktober.
Stuga/Mark
Golfklubben har varit och sett över våra
planer, offert på pris för att åtgärda
planerna, återkommer i ärendet.
Protokollet från kommunen ang,
inspektionen av taket är på gång.
Förfrågan om hyra av agilityplan har
inkommit.
Stugan kommer städas tätare under en
period.
PR/INFO
Uppdatera hemsidan med sektorsansvarig
för TÄS
KÖK
Elisabeth vill ha information om hur det ser
ut i skåpen.
Hundungdom

21/4 träningstävling klass 1-2
Föreläsning hundens beteende mejla
Katarina Nyman vid intresse 12/4.
§6

Ekonomisk rapport

Ekonomin är god
§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden

Nej

§9

Återremitterade ärenden

Nej
§10

Nya beslutsärenden

§11

Kostnaden för medlemsfesten 1/5 ligger på Ja
klubben och inte agilityn.
”Instruktörskläder” Klubben står för 2
Ja
plagg/aktiv instruktör.
Verkställande utskott
Ja
Beslut om inköp av 6 st mobila skul, 1
hopphinder och ett apportställ, samt
förvaring/förråd till IPO.

§12

Övriga frågor
Info från distriktets årsmöte, i år kommer vi
betala avgift till distriktet.
Blommor köps in till ute-krukorna.
Vi ska prata fram ett förslag om de
trivselregler vi vill ha på vår klubb,
återkommer.

§13

Nästa styrelsemöte

Kl. 19:00 i klubbstugan
2014-04-09
2014-05-07
2014-06-04
§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

