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Styrelsemötesprotokoll 2020-02-01
Närvarande: Therese Enbäck, Marit Erikes, Anita Solin, Ingrid Höglund
Åsa Staffas, Jessica Haglind. Lena Törnqvist

§ 11

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 12

Val av sekreterare och justerare
Ingrid valdes till mötessekreterare. Lena valdes att jämte ordförande justera
protokollet

§ 13

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes

§ 14

Föregående protokoll
Sofie Öst och Maja Berg är positiva till att vara med i kommunens
sportlovsprogram med någon aktivitet.
Lisa Bjöns har fått mer info om lydnadskursen som hon vill anordna. Kursledare
blir Lillemor Edström. Det blir 23-24 maj. Lisa och HUS har kontakt för att räkna
på kostnader mm

& 15

A. Skrivelser inkommande
Maja Berg är intresserad att gå instruktörsutbildning så småningom. I dagsläget
kan hon tänka sig att erbjuda privatlektioner. Detta kan röra sig om olika problem
som man har med sin hund eller lydnadsträning mm. Hon undrar om klubben är
intresserad av ett samarbete kring detta. Vi lämnar detta till HUS för vidare
diskussion.

B, Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser
§16

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Kassören kan inte lämna någon rapport då budgetarbetet pågår.

B, Sektor
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AgilitySektorn
Ingen rapport.

TävlingsSektorn
Ingen rapport
HundUtbildningsSektorn.
Skrivelsen från Maja Berg.
Lydnadshelgen med Lillemor Edström
Do as I do kursen säger vi nej till.
Planering av kurser är igång.
Ersättning för måndagsträningar får nya styrelsen diskutera.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport
DraghundsSektorn
Ingen rapport
RallylydnadsSektorn
Ingen rapport

C, Övriga rapporter
Plan & Mark
Ingen rapport
Stuga
Elen i stugan måste åtgärdas.

Kiosken/servering.
Ingen rapport
.
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Aktivitetsgruppen
Ingen rapport

Hemsidan
Fungerar bra.
Distriktet

§ 17

Att göra lista
Tvärslåar på rampen för att minimera halka

§ 18

Övriga frågor
Sammanräkningarna till årets hund har varit lite svåra att få till. Önskvärt att till
nästa år tillsätta en grupp som tar fram en enkel blankett att fylla i.
Funktionärsarbete på Dalhalla även i sommar. Anna Thunell är kontaktperson.
Mörksuggejakten v.27
Åsa ordnar med 8 st buketter till årsmötet. Anita sammanställer för poängjakten
vilka olika presentkort som ska inhandlas, Lena och Therese köper in dessa.
Therese och Marit ordnar ett bankkort.

§ 19

Nästa möte
Årsmöte på hotell Lerdalshöjden den 14 februari kl 18
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§ 20

Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat

Beslut för mötet:

Vid protokollet
Mötessekreterare Ingrid Höglund

Justeras

Justeras

Therese Enbäck

Lena Törnqvist

, Ordförande

ledamot

