HŠggeberg

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

§17:093 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar

§17:094 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.

§17:095 Korrespondens
a. Ingående
Fråga från Fodax att hålla föreläsning här på klubben.
SHU har inkommit med fråga om det går att starta upp verksamhet i klubben.
Kommunen har inkommit med en kompletterande fråga gällande eventuellt
verksamhetsbidrag.
Fråga från SBK gällande samarbete med Evidensia. Vi har svarat att det vill vi gärna.
Kompletterande information har kommit från kommunen gällande ridstigen. Arbetet
med ridstigen kommer att påbörjas inom kort.
Återkoppling har kommit från kommunen gällande SM-bidraget, önskar verifikationer
på kostnaderna.
b. Utgående
Skickat mail till distriktet gällande ekonomiskt bidrag för SM-arrangemanget. Vilket
är beviljat sedan tidigare.
§17:096 Personal
Vi är nöjda med praktikanten som hjälper Annika och Kjell med röjning på området.
§17:097 Rapport från sektorer
a. Tävling:
KM-bruks inställt på grund av för få anmälda.
Förberedelser pågår för brukstävlingarna 22 oktober
Förfrågan från Kjell att få ett ekonomiskt bidrag för användning av sin egen röjsåg.
Styrelsen bifaller önskemålet.
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Sektormöte har genomförts. Beslutades att köpa in en ny GPS.
Mikael Ström har avlagt praktisk examination som blivande domare.
Tre av klubbens ekipage har genomfört BH-prov med godkänt resultat.
b. Agility
KM arrangeras 12 oktober.
Tema-kvällar planeras liknade måndagsträningen.
Sektorn söker funktionärer till inomhustävlingen i Kinnared.
c. RUS
Sektorn har beslutat att minska från 8 MH till 4 MH och 2MT under 2018.
Anledningen till detta är brist på figuranter. Styrelsen önskar att man undersöker
möjligheten att utbilda nya figuranter.
d. HUS
Många kurser pågående under hösten.
Instruktörs och medhjälparträff planerad till 29/10. Kommer att hållas av Ditte
Andersson.
Planer finns på att hålla en helgkurs i spår senare i höst.
Instruktörsvästar har kommit till klubben.
e. Tjänstehund/hund i människans tjänst
En informationskväll har genomförts av två engagerade föreläsare, Michael Rosell
och Lina Dahlström.
f. Drag
Jenny Åström kommer framöver att sköta medlemsregistreringen mot Svenska
Draghundsportförbundet.
g. Underhåll
Vägen till Agilityplanen börjar bli dålig och körning undanbedes.
Brandsläckare skall köpas till förrådet för olja och bensin.
Fixardag kommer att hållas 28/10 med fokus på Agilityplanen.
Om man vill vara med sker anmälan till underhall@jbhk.se
h. Ungdom
Se inkommande.
§17:098 Ekonomi – Allmän avstämning
Enligt plan.
Aktuellt medlemsantal: 673
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§17:099 Övrigt
Styrelsen uppmanar alla sektorer att inventera sitt materiel i syfte att minska dubbla
inköp och kunna merutnyttja utrustningen bättre.
Hundens dag på Strandängen genomfördes.

§17:100 Nästa möte:
2017-11-01 18.30
2017-12-06 19:00 Medlemsmöte. Styrelsen träffas 18:00
2017-12-13 18:30
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