HŠggeberg

Mötesprotokoll styrelsemöte
onsdag den 6 september 2017 kl 18:30
Häggeberg
Närvarande: Mikael Ström, Christer Nygren, Carina Simonsson, Henrik Engström,
Rickard Söderqvist, Maritha Bertilsson, Inge Svensson, Kent Emilsson.
Frånvarande: Carina Gälldin.

§17:085 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar

§17:086 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.

§17:087 Korrespondens
a. Ingående
Förfrågan har inkommit att arrangera Aussie-SM 2018. Vilket styrelsen har tackat ja
till.
Fråga från Fodax att hålla föreläsning här på klubben.
Studiefrämjandet har ställt frågan om vi vill stå värd för ett symposium/föreläsning
över nätet. ”Tänk om hunden kunde prata”
b. Utgående
Skickat mail till distriktet gällande ekonomiskt bidrag för SM-arrangemanget. Vilket
är beviljat sedan tidigare.
Vi söker också ekonomiskt bidrag från kommunen för samma arrangemang.
Arrangemanget är också redovisat till SBK. Faktura har skickats till SBK.
§17:088 Personal
Vi har en person som praktiserar här på klubben under 6 veckor.

§17:089 Rapport från sektorer
a. Tävling:
Tävlingsledarutbildningen är klar. Efter genomförd praktiktjänstgöring kommer vi har
3 nya tävlingsledare.
Vi kommer att arrangera Aussie-SM 2018-08-03 tom 08-05.
Tävlingskalender 2018:
25/3 Lydnadstävling
22/4 Spårtävling
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13/5 Apelltävling
3/8 Lydnadstävling
4/8 Apell
4 och 5/8 Sök
9/9 Lydnadstävling
5/10 KM lydnad
6/10 KM bruks
21/10 Sök och rapport tävling DM
4/11 Skyddstävling DM
Tävlingssektormöte 14/9 med fokus på hösten 2018 och sektorns framtid.

b. Agility
DM genomfört, Anna blev certifierad under DM.
Novembertävlingen förbereds och Jeanette Helgerot kommer att vara tävlingsledare.
Handlerkurs startar v37.

c. RUS
Sektorn har fått en fråga att arrangera uppfödar-MT men tackat nej.

d. HUS
Ny sammankallande, Catrin Olnäs Pettersson.
Många kurser uppstartade.
Instruktörs och medhjälparträff planerad till 29/10. Kommer att hållas av Ditte
Andersson.
Vi har även startat upp samarbete med Ditte som kommer att hålla ett antal kurser här
på klubben.
Kurspriserna har justerats upp till 1500:- för alla ordinarie kurser från 1/10.
e. Tjänstehund/hund i människans tjänst
En informationskväll kommer att hållas 7/9 kl. 18:00 – 19:30. Michael Rosell och
Lina Dahlström kommer att hålla denna info-kväll.
Det kommer troligen att under hösten starta kursverksamhet för räddningshund. Se
smålandsdistriktets hemsida för mer information.

f. Drag
Inget nytt.
g. Underhåll
Gräsklipparen är hämtad.
Ny arbetsdag planerad till 28/10 med fokus på agilityplanen.
Vi har noterat att det finns ett antal jordgetingbo på området så var uppmärksam.
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h. Ungdom
Sektorn letar efter nya drivande krafter.

§17:090 Ekonomi – Allmän avstämning
Enligt plan.
Aktuellt medlemsantal: 644

§17:091 Övrigt
Styrelsen uppmanar alla sektorer att inventera sitt materiel i syfte att minska dubbla
inköp och kunna merutnyttja utrustningen bättre.
Hundens dag 9/9 på Strandängen.

§17:092 Nästa möte:
2017-10-04 18:30
2017-11-01 18.30
2017-12-06 19:00 Medlemsmöte. Styrelsen träffas 18:00
2017-12-13 18:30
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