HŠggeberg

Protokoll styrelsemöte
2019-08-05 kl. 18:30 Häggeberg
Närvarande: Inge Svensson, Linda Sunesson, Maritha Bertilsson, Erik Sandell,
Alexandra Svebeck, Evelina Beckman, Annette Fröstberg, Kent Emilsson.
Frånvarande: Cindie Ljungström.
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• Vi har fått FAS-bidrag beviljat från kommunen.
• Remissförslag har inkommit SBK-centralt gällande regelrevidering
för startklass lydnad. Det har även inkommit lista på tävlingsledare
och tävlingssekreterare för smålandsdistriktet.
• Protokoll har från distriktets medlemsmöte har inkommit för
godkännande och justering.

b. Utgående –
• Nytt 5-årigt arrendeavtal påskrivet och inskickat till Jönköpings
kommun.
4. Ekonomi
Vi följer i stort budget.
5. Personal.
Vi hälsar vår vaktmästare tillbaka efter välförtjänt semester!
6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper:
a. Tävling – Inget nytt.
b. Agility – Tävlingar planerade till hösten 14-15/9. Blåbärstävling arrangeras
17/9.
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c. Rally – 24-25 augusti genomförs en tävling med ca 700 starter. Den största
tävling som arrangerats på klubben. Fler funktionärer behövs för att klara av
arrangemanget.
d. Freestyle – Inget nytt.
e. RUS – MH hålls 31/8- 1/9 samt 28-29/9.
f. HUS – Häggebergslägret har genomförts med mycket nöjda deltagare. En
stor eloge till lägeransvariga.
g. Drag - Vilande verksamhet.
h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt.
i. Underhåll – Styrelsen har beslutat att köpa in bänksoffor. Eventuellt
tillkommer brytare för belysningen på agilityplanen. Styrelsen undersöker
möjligheten att köpa in en kyl till kiosken på södra plan.
j. Utställning – Ansökningar är inlämnade för inofficiell utställning 2020 och
officiell utställning 2021.
k. Ungdom – Vilande verksamhet.
l. Kommunikation – Utbildningar för hemsidan planeras till hösten. De som
behöver/önskar utbildning kontaktar kommunikationsgruppen.
m. Inomhushall – Inget nytt.

Medlemsantal: 737

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. Klubben sponsrar SM-ekipage med ett fast resebidrag 2019. Ansökan lämnas
till styrelsen.

8. Nästa möte:
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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