HŠggeberg

Mötesprotokoll styrelsemöte
måndag den 12 april 2017 kl 18:30
Häggeberg
Närvarande: Mikael Ström, Christer Nygren, Carina Simonsson, Inge Svensson, Carina
Gälldin, Henrik Engström, Maritha Bertilsson, Rickard Söderqvist,
Kent Emilsson.
Frånvarande:

§17:037 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar

§17:038 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.

§17:039 Korrespondens
a. Ingående
Vi har fått en begäran att fylla i en enkät gällande föreningslokaler från kommunen.
Syfte är en bedömning av bidragsbehov.
Samtal från Jönköpings Energi gällande en intervju för deras tidskrift ”Blixten”.
Kommer att genomföras i närtid.
Ny uppdaterad offert har inkommit gällande belysning.
Vi har fått påminnelse från kommunen gällande påskriven revisionsberättelse.
Reviderad offert har kommit gällande ny gräsklippare.
b. Utgående
Svarat på kommunens enkät gällande föreningslokaler.
§17:040 Personal
Vi hälsar Annika tillbaka nu på heltid igen!

§17:041 Rapport från sektorer
a. Tävling:
Lydnadstävling klass 3 genomförd med bra resultat som förberedelse till SManordnades 26/3, 19 starter.
Kurs för tävlingssekreterare startar inom kort.
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b. Agility
Tävling genomförd 8/4, 166 anmälda starter.
I samband med detta blev Jeanette Helgeroth klar som licensierad tävlingsledare.
Lilla stugan är röjd och det som skall sparas är uppmärkt.
Nästa inofficiella tävling anordnas 10/6 och då skall Felicia Andersson licensieras.
Det har tillkommit skyltning gällande ordningsregler.
Jönköping har visat intresse att arrangera DM i oktober 2017.
c. RUS
Fyra MH har genomförts.
d. HUS
Styrelse ger bollen till Caroline gällande framtida nose work.
e. Tjänstehund/hund i människans tjänst
Inget nytt.
f. Drag
Inget nytt.
g. Underhåll
Kommunal utvärdering av anläggning.
Vi har fått en reviderad offert på redan budgeterad ny belysning.
Styrelsen har beslutat att gå vidare med inköp av ny gräsklippare mot den senast
inkomna offerten. Mer information kommer på nästa medlemsmöte.
Vi söker bidrag hos kommunen. Mikael och Henrik ansvarar för detta och skall vara
klart till nästa möte.
h. Utställning
Annons och information är utlagt gällande utställningen 29/4.
89 anmälda ekipage.
Resurser behövs till utställningen, bla till köket.
i. PR/WEB
Jönköpings Posten besökte vår lydnadstävling 26/3 och gjorde ett reportage.
j. Ungdom
Styrelsen kommer att söka bidrag för utveckling av klubbens ungdomsledare.
Styrelsen kommer även att undersöka möjligheten till bidrag för klubbens barn och
ungdomsverksamhet.
§17:042 Ekonomi – Allmän avstämning
Enligt plan.
Aktuellt medlemsantal: 646
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§17:043 SM 2017
Behov av att se till att det finns förstahjälpen personal på plats. Frågan ställd till Röda
korset.
Arrangemangsbidrag SM klart från kommunen.
I övrigt börjar allt falla på plats.

§17:044 Övrigt
Arbetsdagen 6/5:
Beställa container för brännbart till arbetsdagen.
Respektive sektor skall märka upp vad som skall sparas i gamla stugan. Skall vara
klart innan arbetsdagen. Styrelsen rensar bort det som inte är uppmärkt ”sparas”.
Möte bokat med sektorerna för att diskutera arbetsdage torsdag 20/4 kl. 19:00 – 21:00.

§17:045 Nästa möte
2017-05-04 18:30
2017-06-07 18:30
2017-06-14 19:00 Medlemsmöte. (Styrelsen träffas 18:00)
2017-08-09 18:30
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