Protokoll extra styrelsemöte online
2020-06-22 kl. 18:30
Närvarande: Sara Finnigan, Linda Sunesson, Maritha Bertilsson, Hanna Ferm, Isabelle
Värme, Alexandra Svebeck, Inge Svensson, Erik Sandell, Kent Emilsson.
Frånvarande:
1. Mötets öppnande.
Sara Finnigan hälsar välkomna och öppnar mötet.
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Genomgång av protokoll från medlemsmötet som läggs till handlingarna.
3. Korrespondens.
a. Ingående Vi har fått förfrågning gällande att campa på klubbområdet V29.
 Det har inkommit en bokningsförfrågan från en medlem för helgen
10 – 12 juli.
 Vi har fått en fråga från en etnolog/hundpsykolog att hyra
område/lokal en gång i månaden för att jobba med rehabilitering med
problemhundar. Frågar även om klubben har intresse av någon form
av samarbete. Styrelsen funderar på detta tillsammans med HUS.
 Förfrågan har kommit från Char Pei-klubben att hyra stugan och ha
tillgång till södra planen den 29 augusti.
 Förfrågan har inkommit från Akita Inu att hyra klubbstuga för
styrelsemöte, troligen den 5 september.
 Information har kommit från kommunen gällande möjlighet att
ansöka om reducering av hyra/arrende på grund av intäktsbortfall.
b. Utgående  Svarat de som vill campa på området V29 att det är ok förutsatt att
gällande föreskrifter från myndigheter följs och att man i samband
med Rallytävlingarna håller sig för sig själva.
 Styrelsen beviljar bokningsförfrågan 10 – 12 juli.
 Gällande samarbete med etnologen/hundpsykologen skickas frågan
till HUS för utredning av möjligheten till samarbete.
 Styrelsen beviljar Char Pie-klubben att hyra stugan den 29 augusti.
 Styrelsen beviljar Akita Inu att hyra klubbstugan den 5 september.
 Ansökan för ”Coronabidrag” är på gång att skickas in till kommunen.

4. Ekonomi
Inget nytt.
5. Personal.
Vår vaktmästare kommer att ha semester V28 – V31. Vi kommer att ha förstärkning
i sommar som uppbackning. Diskussion med vår vaktmästare hur vi kan göra med
upplåsning mm vid uthyrning av stugan under helger.

6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper:
Rutin för samordning och kommunikation mellan sektorer,
arbetsgrupper och styrelse skall utarbetas. Inklusive frågor och önskemål till
styrelsen för beslut, beslutsunderlag. Arbetet pågår och ska tas upp vid möte
tillsammans med sektorer och arbetsgrupper i september.
a. Tävling –Nästa möte är den 19 augusti, ”stormöte”.
b. Agility – Kom upp en fråga om möjligheten att köpa in nya hinder. Det
beslutades att i första hand använda inkomsterna från försäljning av gamla
hinder. I övrigt avvakta tillsvidare. Beslut om att genomföra eller ställa in
den planerade tävlingen i september kommer att tas i närtid.
c. Rally – Inget nytt.
d. Freestyle – Inget nytt
e. RUS – Inget nytt.
f. HUS – Inget nytt.
g. Drag – Fortsatt planering av aktiviteter till hösten.
h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt.
i. Underhåll – Taket är nu målat och klart.
j. Utställning – Inget nytt.
k. Ungdom – Vilande just nu, kommer att ta nya tag till hösten.
l. Kommunikation – Inget nytt.
m. Inomhushall – Inget nytt.
n. Bruks-SM – Planering pågår.
7. Övrigt –
a. Styrelsen kallar samtliga sektorer och arbetsgrupper till gemensamt möte den
2 september kl. 18:30.
b.

8. Nästa möte:
2020-08-26 kl. 18:30
2020-09-02 kl. 18:30 möte med sektorerna.
2020-10-07 kl. 18:30
2020-11-04 kl. 18:30
2020-12-02 kl. 18:30
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