HŠggeberg

Mötesprotokoll styrelsemöte
måndag den 4 maj 2017 kl 18:30
Häggeberg
Närvarande: Mikael Ström, Christer Nygren, Carina Simonsson, Carina Gälldin, Henrik
Engström, Maritha Bertilsson, Rickard Söderqvist,
Kent Emilsson.
Frånvarande: Inge Svensson.

§17:046 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar

§17:047 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.

§17:048 Korrespondens
a. Ingående
Vi har blivit inbjudna till ett möte gällande framtida utveckling av hunddagiset och
arrendet kopplat till det.
Vi har också blivit inbjudna till ett samverkansmöte gällande nyexploatering av ridstig
av kommunen och kommundelsutveckling i Bankeryd.
Kallelse har kommit från distriktet gällande distriktsmöte onsdag 31/5 på Njudung
Brukshundklubb.
Medlemsförslag har inkommit att införa en träningsavgift för gäster som vill träna på
vår klubb. Styrelsen ställer sig bakom förslaget. Förslagsgivaren återkommer med
förslag på formulering.
Mail har kommit från Mandylikes läger V29 gällande en del praktiska frågor.
b. Utgående
Anmält 3 personer till distriktets möte.
§17:049 Personal
Inget nytt.

§17:050 Rapport från sektorer
a. Tävling:
Spårtävling högre och lägre genomförd. 4 lägre och 1 högre startade.
Tävlingssekreterarutbildning pågår.
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Tävlingsledarutbildningen fortgår.
Apelltävling hålls söndag 14/5. 2 sök, 4 rapport och 11 spårekipage anmälda.

b. Agility
3 nya sektormedlemmar, Erik Sandell, Saffran Möller och Mari Samuelsson.
Nya hinder har köpts in.
En nybörjar och en fortsättningskurs igång. En avancerad startar 16/5.
Torsdagsträning har kommit igång.
Nästa inofficiella tävling anordnas 10/6 och då skall Felicia Andersson licensieras.
Sektorn öskar att bokning av planer kommer ut i kalendern på hemsidan.
Sektorn har haft möte med alla aktiva.
c. RUS
Inget nytt.

d. HUS
Caroline önskar utbilda sig till nose work instruktör och doftprovsdomare.
Styrelsen tillstyrker denna önskan.
e. Tjänstehund/hund i människans tjänst
En informationskväll planeras att hållas efter semestern av Michael Forsell och Lina
Dahlström. Närmare information kommer lägre fram.
f. Drag
Inget nytt.
g. Underhåll
Ny belysning på plats.
Styrelsen har beslutat att omvärdera tidigare beslut att köpa in ny gräsklippare. Detta
då det behövs ett bättre och bredare beslutsunderlag. Arbetsgrupp är tillsatt med
mandat att ta beslut i frågan. Mer information kommer på nästa medlemsmöte.
Vi söker bidrag hos kommunen. Mikael och Henrik ansvarar för detta.
Arbetsdagen genomförs lördag 6/5 kl. 10:00.
h. Utställning
Utställning genomförd 29/4, 80 hundar anmälda.
i. PR/WEB
Inget nytt.
j. Ungdom
Sektorn letar efter nya drivande krafter.
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§17:051 Ekonomi – Allmän avstämning
Enligt plan.
Aktuellt medlemsantal: 634

§17:052 SM 2017
Funktionärsinfo möte 11/5 kl. 19:00 på klubben.
Röda Korset kommer att finnas på plats under SM-dagarna.
Hjärtstartare finns på området.
Löpande förberedelser fortlöper.

§17:053 Övrigt

§17:054 Nästa möte:
2017-06-07 18:30
2017-06-14 19:00 Medlemsmöte. (Styrelsen träffas 18:00)
2017-08-09 18:30
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