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Styrelsemötesprotokoll 2022-06-20

Närvarande: Ingrid Höglund, Marit Erikes, Sören Svensson, Siv Back, Marie Hjort, Elisabeth von
Knorring.
Anmält frånvaro: Cassandra Vikgren, Maria Rydell.
Inbjuden: Nina Christoffersson.

§ 55

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§ 56

Val av justerare
Sören Svensson valdes att justera protokollet.

§ 57

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes.
Vi diskuterade med Nina:
Var ska kurserna förläggas? Vi enades om att upptagningsområdet är Rättvik/
Leksands kommuner. Vi ska se över instruktörsavtalen. Kurserna läggs ut på
Studiefrämjandets hemsida, efter ett antal dagar läggs det ut en länk på Nedansiljans
FB sida och vår hemsida.
Vi bjuder in till ett instruktörsmöte den 17 aug kl 18. Vi bjuder på förtäring så anmälan
behövs, mailas till Ingrid H.
MH banan, hur går vi vidare? Vi kontaktar Kenth Andersson, Värmlands distrikt eller
Ann-Kristine Norberg för att få lite information. Hittils har ca 5 personer anmält
intresse att hjälpa till. Vi bjuder in till ett möte i höst.

§ 58

Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 59

A. Skrivelser inkommande
Utbildningskväll, zoomöte. Ingrid deltar.
Ansökan om utställningar 2024, vidarebefodrat till Kricko.
B. Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser.

§ 60

Rapporter
A. Ekonomiska rapporter
Kassören meddelar att ekonomin är god.
B. Sektor
Agilitysektorn
Önskar köpa in hopphinder och däck då de gamla inte är tävlingsdugliga. Vi tillstyrker
detta. Jessica Holmström önskar gå domarutbildning. Vi tillstyrker detta.
En helgkurs fortsättning planeras.
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Tävlingssektorn
Ingen rapport.
Hundutbildningssektorn
Då vi saknar ansvarig får styrelsen ta detta så länge.
Rasutvecklingssektorn – mental
Ingen rapport.
Rasutvecklingssektorn-utställning.
Ingen rapport.
Tjänstehund
Ingen rapport.
Draghundsektorn
Ingen rapport.
Rallylydnadssektorn
Ingen rapport.
Specialsöksektorn
Ingen rapport.
C. Övriga rapporter
Plan och mark.
Vägen har grusats och även inköp av grus till Lasse Hansson har gjorts.
Lite målning behövs på bl.a toalett och stuga.
Stuga/ kiosk.
Ingen rapport.
Aktivitetsgruppen
Ny i gruppen är Elisabeth von Knorring.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Se inkommande skrivelser.
§ 61

Att göra listan
Helens man ser ev över elementen i stugan.

§ 62

Övrigt
Flertalet av dessa frågor togs upp med Nina under mötet.
Aktivitetsbanan ligger vilande.
Mörksuggejakten. Det har varit svårt att få ihop tillräckligt med funktionärer så vi har
endast hand om parkeringen i år.
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Beslut för mötet:
Vi beslutar att agilitysektorn får göra inköp av diverse nya tävlingsdugliga hinder.
Jessica Holmström får gå agilitydomarutbildning.

§ 63

Nästa möte 8 augusti kl 19.15

Justeras
Ingrid Höglund sekreterare

Marit Erikes ordförande

Sören Svensson kassör

