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Styrelsemötesprotokoll 2020-10-05
Närvarande: Ingrid Höglund, Sofie Öst. Jenny Sjödin, Lotta Nygårds.
Anmält frånvaro; Marit Erikes, Åsa Staffas
Inbjudna valberedningen Anna Thunell, Marie-Louise Caris.
§ 91
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.
§ 92

Val av justerare
Lena Törnqvist valdes att justera protokollet.

§ 93

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

§ 94

Föregående protokoll
Gicks igenom.
VU beslut har tagits om att Peter Fallgren uppdras att lämna in startpistolen för
reparation hos Staffans jakt och vapen
VU beslut om att göra färdigt planerna till en kostnad av ca 75000 kr.
Styrelsen är dock medveten om att denna summa nu troligtvis inte kommer att
räcka till.

§ 95

A. Skrivelser inkommande
Inga inkommande skrivelser
B. Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser.

§ 96

Rapporter
A. Ekonomiska rapporter
Kassören meddelar att förtjänsten i kiosken är väldigt låg i förhållande till inköp.
Jenny skriver på sektorsidan FB och uppmanar de som har aktiviteter/ kurser att ” ha
lite koll på ” att de som handlar fika mm verkligen betalar. Vid kursstart bjuds
deltagarna på fika men sedan ingår det inte.
B. Sektor
Agilitysektorn
Ingen rapport.
Tävlingssektorn
Examination av tävlingssekreterare i november. Vi hoppas på Lotta Nygårds.
Hundutbildningssektorn
Lena har inte lyckats få kontakt med Sandra Strand om agilitykurs, så nu antar vi att
hon ej är intresserad av att hålla en agilitykurs på klubben. Allmänlydnadskurs 6 ggr
startar i oktober med Therese Enbäck , hjälpledare Tuttan. Valpkurs startar också i
oktober med Therese , medhjälpare Ingrid Höglund.
Måndagsträningarna fortsätter så länge vädret tillåter.
Rasutvecklingssektorn – mental
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Lotta ska gå färdig sin utbildning till tävlingssekreterare sen tar hon tag i
mentalsektorn.
Rasutvecklingssektorn – utställning
Officiella utställningen blir 21-10-23 i Rättviks körhall.
Tjänstehundssektorn
Klubbens tre aktiva ekipage har genomfört avtalsutbildning fyra dygn. Ytterligare ett
ekipage är på gång att utbilda sig.
Draghundssektorn
Ingen rapport.
Rallylydnadssektorn
Ytterligare en nybörjarcirkel startar.
C. Övriga rapporter
Plan & Mark
All matjord som är inköpt kommer att behövas. Så snart det torkat upp efter allt
regnande ska jorden köras ut och sen ska det sås gräs.
Stuga
Städveckor börjar fyllas på.
Kiosken/servering
Ingen rapport.
Aktivitetsgruppen
KM har genomförts. 7 st lydnadsekipage, 11 st rallyekipage i 3 klasser, 24 st
utställningsekipage. Domare lydnad var Roland Hellberg, skrivare Lotta Andersson,
kommendering Elisabeth Sundell. Domare utställning var Madeleine Bäck, skrivare
Annette Bergfeldt, inropare Kricko. Domare rallyltdnad Ingrid Höglund , skrivare
Ingela Spegel- Nääs, banritare/ byggare Sören Svensson.
Vädret var inte med oss under dagen , mest regn , blåst och kallt. Under dagen var
det även hundloppis. Alla tävlingsekipage bjöds på korv och fika. Årets klubbmästare
i alla 3 grenar meddelas på årsmötet i februari.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Lotta N har deltagit i distriktsmöte i september. Många intressanta diskussioner.
Inbjudan till rallylydnadsinstruktör i Fagersta med start den 9/1-21. Styrelsen beslutar
att Siv Back får deltaga. Ingrid H anmäler Siv.
Inbjudan till avelskonferens den 17 oktober.
§ 97

Att göra lista
Inget aktuellt just nu.

§ 98

Övriga frågor
Valberedningen har skickat ut förfrågan till styrelsen om ev. fortsatt arbete nästa
verksamhetsår. De delgav också den nya stadgan om valberedningsarbetet.
Valberedningen kommer in med styrelseförslag den 8 nov. Då görs ett
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medlemsutskick på förslaget. Styrelsen ska komma med förslag på ny valberedning (
2 st ).
En förfrågan från Catrin Spångmyr att få flytta agilityhindren till Rättviks ridklubb har
inkommit. Styrelsen förordar att det bildas en agilitysektor. Jenny S kontaktar Catrin
om detta samt bjuder in de som tränar agility att närvara vid nästa styrelsemöte.
Maja Berg meddelar att hon avgår ur styrelsen denna månad pga flytt till annan ort.

Beslut för mötet:
Styrelsen samtycker till att Siv Back går rallylydnadsinstruktörsutbildning.

§ 99

Mötesplan
11 november styrelse, 5 dec styrelse, 9 januari 2021 kl 10 styrelse (förberedande av
årsmötet).

§ 100

Mötet förklaras avslutat

Ingrid Höglund
Sekreterare

Justeras
Jenny Sjödin
ordförande

Justeras
Lena Törnqvist
Ledamot

