HŠggeberg

Mötesprotokoll Styrelsemöte
tisdagen den 17 Januari 2017 kl. 18.30
Häggeberg
Närvarande: Mikael Ström, Henrik Engström, Christer Nygren, Carina Simonsson, Inge Svensson,
Maritha Bertilsson
Frånvarande: Carina Gälldin, Andrea Watson Athley, Rickard Söderqvist,

§17:001 Mötets öppnande.
Mikael Ström hälsar välkomna och öppnar mötet.

§17:002 Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes att inte använda den vanliga utan fokusera på budget inför
kommande årsmöte

§17:003 Genomgång av budget
Budgetförslaget som är gjort presenterades ingående och fastställdes med smärre
justeringar och kommer presenteras under årsmötet. Samtliga närvarande var överens
om resultatet.
§17:004 Belysning
Styrelsen tittade på de offerter på belysning som inkommit och fastställde att vi ska
beställa från Granshults El och montera 4 lampor mot hägnet, 2 lampor mot
agilityplanen samt en lampa längs gångvägen till dessa planer. Kostnaden är medtagen
i 2017 års budget.
§17:005 Övrigt
Maritha har fått en förfrågan om två tavlor skänkta av en tidigare medlem, när
medlemmen nu har gått bort har dennes arvingar hört av sig och frågat om de kan få
tillbaka tavlorna. Styrelens inställning är att tavlorna inte återgår till familjen utan att
de ska hänga kvar där de hängt sedan konstnären skänkte dem.
Frågan om hur tävlande som blivit champions ska uppmärksammas har lyfts från
Agility sektorn. Styrelsen svarar att det får sektorn själva hitta en lösning som de anser
passare deras tävlande, i bruks och lydnad erhålls en tenntallrik men det är inte krav
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från styrelsens sida att göra likadant, dock bör samma gåva nyttjas till alla inom
sektorn och inte variera från år till år.
Ordförande och Vice ska sätta sig kommande vecka och skicka in ansökan för
förtjänst tecken till distriktet.
§17:006 Nästa Möte
Nästa möte är planerat till torsdag 2/2 kl18:30
§17:007 Mötet avslutas
Mikael tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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