HŠggeberg

Protokoll styrelsemöte
2019-08-26 kl. 18:30 Häggeberg
Närvarande: Inge Svensson, Linda Sunesson, Maritha Bertilsson, Alexandra Svebeck,
Annette Fröstberg, Cindie Ljungström, Kent Emilsson.
Frånvarande: Erik Sandell, 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 Brukshunden har aviserat att dom kommer till oss för att göra ett
reportage den 2/9.

b. Utgående  Vi har skickat årsredovisning och verksamhetsberättelse till Svenska
Draghundsportförbundet.
4. Ekonomi
Ekonomin ser bra ut och följer budget.
5. Personal.
Vi tackar vår sommarpersonal som skött om vår anläggning på ett utmärkt sätt.
6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper:
a. Tävling – Nu går det att anmäla sig till årets KM som går av stapeln
första helgen i oktober. Vi har återigen lyckats vinna Augustikannan i
tuff konkurrens. Bra jobbat och stort grattis.
b. Agility – Tävlingar planerade till hösten 14-15/9. Blåbärstävling arrangeras
17/9.
c. Rally – I helgen som gått arrangerades Smålands största Rallytävling.
Tävlingen genomfördes med bravur och de tävlande var mycket nöjda med
arrangemanget. Bra jobbat ni som dragit detta i hamn!
d. Freestyle – Inget nytt.
e. RUS – MH hålls 31/8- 1/9 samt 28-29/9.
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HUS – Höstens kursverksamhet är i full gång.
Drag - Vilande verksamhet.
Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt.
Underhåll – Den nya routern är på plats och IP-telefoni. Vi kommer att fixa
en rökruta, mer information kommer.
Utställning – Ansökningar är inlämnade för inofficiell utställning 2020 och
officiell utställning 2021.
Ungdom – Vilande verksamhet.
Kommunikation – Full aktivitet på Instagram då vi hittills har haft flera
uppskattade instagrammare.
Inomhushall – Gruppen lämnar rapport till styrelsen vid nästa möte.
Bruks-SM Vår SM-general har varit på årets SM och promotat vårt
arrangemang nästa år.

Medlemsantal: 755

7. Övrigt –
a. Från och 2019-05-28 kommer vi inte att lämna rabatter på uthyrning av
klubbens anläggning. Redan tecknade avtal påverkas inte.
b. Vi håller på att ta fram klubbkläder med tryck och kommer att gå ut till er
medlemmar och undersöka önskemålen.
c. Styrelsen bokar ett möte med IT-ansvariga gällande dokumentlagring mm.

8. Nästa möte:
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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