HŠggeberg

Protokoll styrelsemöte
2019-04-09 kl. 18:30 Häggeberg
Närvarande: Inge Svensson, Maritha Bertilsson, Linda Sunesson, Alexandra Svebeck,
Cindie Ljungström, Evelina Beckman, Erik Sandell, Kent Emilsson.
Frånvarande: Annette Fröstberg.
§19:35 Mötets öppnande.
Inge Svensson hälsar välkomna och öppnar mötet.
§19:36 Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.
§19:37 Korrespondens.
a. Ingående• Utbildningsdag för nya JBK-mailen kommer att hållas 17/4 kl. 10:00.
• Inkommit brev från Hjärt-lungfonden som tackar för gåvan i
samband med årsmötet.
• Offert har kommit från Samhall gällande gräsklippning och städning
under vår vaktmästares semester. Ca 20.000:- kostar det. Alternativ
är att göra en plan för att vi själva löser det.

b. Utgående –

§19:38 Personal. Vi har en praktikant som hjälper vår vaktmästare 3 timmar om
dagen tills vidare. Varmt välkommen!
§19:39 Rapport från sektorer och arbetsgrupper:
a. Tävling – Tävling håller på att fördela prispengarna från vår sponsor.
Internationell rankingtävling i lydnad arrangeras 13-14 april.
Spårtävling arrangeras 28 april.
b. Agility – Efterfrågar möjlighet till belysning i ”skjulet”. Styrelsen föreslår att
agility tar fram ett förslag.
c. Rally – Inget nytt.
d. Freestyle – Tävlingar arrangeras 11-12 maj.
e. RUS – MH arrangeras 18-19 maj och MT 25 maj.
f. HUS – Anmälan till Häggebergslägret ligger nu ute. Brukssatsningen har nu
startat med ett glädjande högt antal deltagare.
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g. Drag - Vilande verksamhet.
h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Patrullhundstävling arrangeras 16
juni.
i. Underhåll – Ny belysning till appellplanen är beställd. Nytt datum för
fixardagen 26/5 kl. 10:00 - 16:00. Därefter grillar vi. Sektorerna får gärna
komma in med förslag på vad som behöver fixas.
j. Utställning – Utställning planerad till 4-5/5.
k. Ungdom – Vilande verksamhet.
l. Kommunikation – Planerar arbetssätt inför aktiviteter som är kopplade till
verksamhetsplanen. Styrelsen ger arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett
förslag på en ny logga.
m. Inomhushall – Arbetet fortgår. Nästa möte hålls 11 april. Statusrapport
lämnas till styrelsen inför nästa styrelsemöte.
§19:40 Ekonomi
Följer budget.
Medlemsantal:

§19:41 Övrigt –
a. En översyn av uthyrningsavtalet kommer att ske och är under arbete.
§19:42 Nästa möte:
2019-05-07 kl. 18:30
2019-05-21 kl. 19:00 Medlemsmöte. Styrelsen samlas 18:00
2019-05-28 kl. 18:30
2019-06-11 kl. 18:30
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