HŠggeberg

Mötesprotokoll styrelsemöte
måndag den 7 juni 2017 kl 18:30
Häggeberg
Närvarande: Mikael Ström, Christer Nygren, Carina Simonsson, Carina Gälldin, Henrik
Engström, Rickard Söderqvist, Maritha Bertilsson, Inge Svensson, Kent Emilsson.
Frånvarande:

§17:055 Mötets öppnande.
Ordförande öppnar

§17:056 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.

§17:057 Korrespondens
a. Ingående
Vi har fått återkoppling via kommunen gällande ridstigen. Man har tagit hänsyn till
våra önskemål om sträckningen vid sökrutan.
Hundens dag kommer att äga rum 9 september. Hundrådet har inkommit med
förfrågan på förslag till aktiviteter till ”Hundens dag”.
b. Utgående
Inget nytt.
§17:058 Personal
Justering av lön enligt gällande avtal.
Vi kommer att ta emot en feriepraktikant under perioden 19/6 – 6/7.

§17:059 Rapport från sektorer
a. Tävling:
Tävlingssekreterarutbildning avslutad.
Tävlingsledarutbildningen fortgår.
Appelltävling genomförd söndagen 14/5. 1 sök, 3 rapport och 7 spårekipage tävlade.
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b. Agility
DM kommer att arrangeras 27/8 av JBK. Då kommer det att hållas examination för
Anna Norèn.
Sektorn önskar en internetsticka till sina tävlingar för att få kontakt med nätverket.

c. RUS
Fastlagda datum för MH och MT för 2018.
MH: 14-15/4, 28-29/4, 1-2/9 och 15-16/9.
MT: 19/5 och 20/10.

d. HUS
Kursverksamheten fortgår som planerat.
Ersättning för instruktörer och medhjälpare har gåtts igenom.
e. Tjänstehund/hund i människans tjänst
En informationskväll kommer att hållas 7/9 kl. 18:00 – 19:30. Michael Rosell
kommer att hålla denna info-kväll. Vi kommer även att skicka information till
distriktet.
Ann-Greth Gustavsson och hennes hund Humor har kvalat in till SM i bevakning.
Funktionskontroll för räddningshundar hålls nu på lördag 10/6 på Torsvik.
f. Drag
Inget nytt.
g. Underhåll
Styrelsen har beslutat att köpa in ny gräsklippare. Mer information kommer på nästa
medlemsmöte.
Arbetsdagen genomförd 6/5. Det blev mycket gjort bla en fylld container med saker
som rensats bort. Bra jobbat alla ni som hjälpte till!
h. Utställning
Inget nytt.
i. PR/WEB
Inget nytt.
j. Ungdom
Sektorn letar efter nya drivande krafter.

§17:060 Ekonomi – Allmän avstämning
Enligt plan.
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Aktuellt medlemsantal: 628

§17:061 SM 2017
SM-tävling i lydnad och Rallylydnad genomförd.
Alla i föreningen skall känna sig stolta över hur detta arrangemang har genomförts!!

§17:062 Övrigt

§17:063 Nästa möte:
2017-06-14 19:00 Medlemsmöte. (Styrelsen träffas 18:00)
2017-08-09 18:30
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