HŠggeberg

Protokoll styrelsemöte
2019-06-18 kl. 18:30 Häggeberg
Närvarande: Inge Svensson, Maritha Bertilsson, Annette Fröstberg, Linda Sunesson,
Cindie Ljungström, Erik Sandell, Alexandra Svebeck, Kent Emilsson.
Frånvarande: Evelina Beckman,
1. Mötets öppnande.
Inge Svensson hälsar välkomna och öppnar mötet.
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.
3. Korrespondens.
a. Ingående• Inget nytt.

b. Utgående –
• Inget nytt.
4. Ekonomi
Avstämning mot budget för första halvåret 2019 har genomförts.
I stort är utfallet för första halvåret 2019 som förväntat med bra balans mellan
inkomster och utgifter.
5. Personal.
Vår vaktmästare har semester vecka 28-31.
6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper:
a. Tävling – Efter genomgång av organisationsschemat kommer
tjänstehund och drag flyttas och ligga direkt under styrelsen.
Verksamhetsplanen har följts på ett bra sätt första halvåret. Bra och
positiv balans av intäkter och utgifter. Ett möte med alla representanter
i arbetsgrupperna under tävling kommer att hållas.
b. Agility – Inget nytt.
c. Rally – En skrivare är under utbildning. Planering av den stora tävlingen i
augusti, pågår för fullt. 16 klasser på 2 dagar!
d. Freestyle – Inget nytt.
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e. RUS –5 genomförda MH/MT under första halvåret. 4 planerade till hösten.
Det har varit väldigt många anmälningar till arrangemangen och många som
inte kommit med. Hade vi haft fler funktionärer/figuranter skulle det gått att
genomföra fler MH/MT.
f. HUS – Det har anordnats 32 kurser under första halvåret, 26 ”hel-kurser”
och 6 ”små-kurser”. Totalt har man budgeterat för 50 kurser för 2019. Årets
tema är att få fram fler tävlingsekipage. De ett-åriga kurserna i bruks är en
satsning för att få fram fler tävlande. Detta kan också vara en bra
rekryteringsgrund för nya ideella instruktörer. Det behövs fler ideella
instruktörer för framtiden.
g. Drag - Vilande verksamhet.
h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt.
i. Underhåll – Arbetet med belysningen är nu klart på appellplan.
j. Utställning – Vårens officiella och inofficiella utställningar har genomförts
med gott resultat. Nästa år kommer endast en inofficiell utställning att
arrangeras. Vidare jobbar man med att forma det framtida arbetet i sektorn.
Ansökan kommer att lämnas in för både officiell och inofficiell utställning
2021.
k. Ungdom – Vilande verksamhet.
l. Kommunikation – Kommunikationsgruppen fokuserar just nu på Instagram
och planerar för att se över tavlan i stugan. Vidare har man fått förfrågan
från tävlingssektorn om hjälp med kommunikation på Bruks-SM 2020.
Effektivisering av medlemsregisteringen är klart.
m. Inomhushall – Vi har fått ett avtalsförslag från kommunen gällande bla
arrendet. Man har också uttryckt intresse av att
förlägga ”dagisverksamheten” till den nya hallen om det blir aktuellt.

Medlemsantal:

7. Övrigt –
a. Från och 2019-05-28 kommer vi inte att lämna rabatter på uthyrning av
klubbens anläggning. Redan tecknade avtal påverkas inte. En översyn av
uthyrningsavtalet kommer att ske och är under arbete.
b. Styrelsen har beslutat att ansöka om nytt 5-årigt arrende med en
avsiktsförklaring i ytterligare 10 år.
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8. Nästa möte:
2019-08-05 kl. 18:30
2019-08-26 kl. 18:30
2019-09-16 kl. 18:30
2019-10-14 kl. 18:30
2019-11-11 kl. 18:30
2019-11-21 kl. 19:00 Medlemsmöte. Styrelsen träffas kl. 18:00
2019-12-09 kl. 18:30
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