Sida 1 (4)

Styrelsemötesprotokoll 2020-09-07
Närvarande:

Ingrid Höglund, Sofie Öst. Marit Erikes, Jenny Sjödin, Lotta Nygårds, Åsa Staffas
Anmält frånvaro; Maja Berg, Lena Törnqvist

§ 81

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 82

Val av justerare. Åsa Staffas valdes att justera protokollet.

§ 83

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes. Några frågor anmäldes.

§ 84

Föregående protokoll
Gicks igenom.

& 85

A. Skrivelser inkommande
Maria Hurtig-Sparr vill justera protokollet i juni där det var en felskrivning
angående rallysektorn. Maria har ej varit kursledare utan varit behjälplig med tips
om lydnadsövningar.

B, Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser
§86

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Fortfarande minus( men ingen katastrof )då bl.a deltagaravgifter ej kommit in för
kurser.
B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport.
TävlingsSektorn
Ingen rapport.

HundUtbildningsSektorn.
Therese Enbäck planerar valp och allmänlydnadskurs med start i oktober. Det
saknas instruktörer till måndagsträningarna 5 och 10 oktober. Fortfarande inget
nytt om agilitykurs med Sandra Strand,

Sida 2 (4)
RasUtvecklingsSektorn – mental
Lotta ska gå färdig sin utbildning till tävlingssekreterare sen tar hon tag i
mentalsektorn.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Ingen rapport
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport
DraghundsSektorn
Ingen rapport
RallylydnadsSektorn
Ingen rapport
C, Övriga rapporter
Plan & Mark
Ingen rapport
Stuga
Ingen rapport
Kiosken/servering.
Ingen rapport
.
Aktivitetsgruppen
Har planerat ett KM i rallylydnad, lydnad och utställning. Ingrid skriver inbjudan
Som Marit lägger ut på hemsidan och FB.
Camilla Hallgren tillfrågas att göra inköp och baka till KM.
Hemsidan
Fungerar bra .
Distriktet
Info om starter av funktionärsutbildningarna samt anmälningsblankett. Marit
Erikes anmäler sig till tävlingssekreterare lydnad.
Kallelse till distriktsmöte den 24 september via Zoom. Lotta Nygårds är anmäld.

§ 87

Att göra lista
Inget aktuellt just nu.
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§ 88

Övriga frågor
Vi har ändrat datum för medlemsmötet till den 14 september. Jenny ordnar kaffe
Och smörgås.
Arvoden för kurser. Vi beslutar att : hjälpinstruktör skriver reseräkning samt
Sätta upp poäng.
Startpistol, inköp till våren.
Riskanalyser. Pga Corona ska varje ansvarig för kurs / arrangemang göra
Riskanalys. Blanketter för detta finns i sekreterarfacket.
Vi skjuter på jubileumsfesten till våren/ sommaren.
Anita S tillfrågas att ordna med årets hund till årsmötet.
Vi bjuder in till ett instruktörsmöte i början av året.

Beslut för mötet:
Styrelsen samtycker till att Marit Erikes går tävlingssekreterarutbildning.
Hjälpinstruktör får sätta upp reseersättning samt poäng för kurser.
Vid varje arrangemang/ kurs ska en riskanalys göras av ansvarig.

§ 89

Mötesplan
14 sept, medlemsmöte, 5 oktober styrelse, 2 november styrelse, 5 dec
styrelse, 9 januari 2021 kl 10 styrelse ( förberedande av årsmötet)

§ 90

Mötet avslutas

Ingrid Höglund
sekreterare
Justeras ordförande
Jenny Sjödin

Justeras ledamot
Åsa Staffas
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