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Styrelsemötesprotokoll 2020-12-05
Närvarande: Ingrid Höglund, Jenny Sjödin, Lotta Nygårds, Marit Erikes, Sofie Öst, Lotta Nygårds
Anmält frånvaro; Åsa Staffas.
§ 111

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 112

Val av justerare
Sofie Öst valdes att justera protokollet.

§ 113

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes.

§ 114

Föregående protokoll
Gicks igenom.

§ 115

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

§ 116

Rapporter
A. Ekonomiska rapporter
Kassören ett minusresultat på 87000 kr. Föreningssparkontot har använts för att
täcka upp detta. Minusresultatet beror bl.a på iordningsställande av nya planen.
Under december kommer det in pengar från Studiefrämjandet för kurser.
B. Sektor
Agilitysektorn
Ingen rapport.
Tävlingssektorn
Ingen rapport.
Hundutbildningssektorn
Ingen rapport.
Rasutvecklingssektorn – mental
Ingen rapport.
Rasutvecklingssektorn – utställning
Domare är klara till officiella utst. nästa år Sonny Ström och Arvid Göransson. Ska
kolla på ett program för anmälningar och lägga med den utgiften i budgeten. Detta
möte planeras till före eller efter jul.
Tjänstehundssektorn
Ett ekipage är under utbildning.
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Draghundssektorn
Ingen rapport.
Rallylydnadssektorn
Två veckor kvar på rallyträningen. Digital kurs för nybörjare. Som kommer att
utvecklas till nästa år. En shapingkurs , digitalt, har startat för 15 deltagare med
utomstående instruktör.
C. Övriga rapporter
Plan & Mark
Jordhögarna kommer att fixas under våren. Gräs är sått på halva nya planen.
Stuga
Ingen rapport
Kiosken/servering
Ingen rapport.
Aktivitetsgruppen
Ingen rapport.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Distriktsmöte den 10 dec. digitalt. Lotta N och Ingrid H anmäls till detta.
Det har kommit info hur man kan nyttja friskvårdsbidrag till t.ex bruksprov och andra
hundaktiviteter.

§ 117

Att göra lista
Rampen in i ladan har försetts med tvärslåar mot halkan.

§ 118

Övriga frågor
Förtjänsttecken. Vi uppmärksammar med presentkort och blommor. Åsa ordnar detta.
Poängjakten. Sofie tar reda på var alla vill ha sina presentkort och kontaktar sedan
Åsa som gör inköp. Granngården , Big Street och Rättviks köpcentrum finns att välja
på. Hundgodis till övriga .
Vi bjuder in Siljans Hundungdom till diskussion om uppstart av agilityn. Även Nina C
inbjuds. Jenny kontaktar dessa.
Ett VU beslut har tagits om inställande av spår och valpkurser.
En besiktningsman ska göra ett kostnadsfritt besök angående lukten i klubbstugan.
Staketet vid agilityplanen lagas under våren.
Rallyn önskar att få ha banor stående framme för träning, styrelsen säger nej till
detta. Ett förslag är att sätta upp banskisser så att man själv kan bygga banor.
Marit har kontaktat Micke Ström om att göra klar planerna till våren. Han har även en
ide om att bygga en hundhall. Sofie, Lena och Marit har den kontakten.
Vi tänker till om kandidater till ny valberedning då nuvarande har avsagt sig omval.

Beslut för mötet:
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§ 119

Nästa möte
Den 9 januari 2021 kl 10. Som också är ett budgetmöte. Jenny bjuder in alla sektorer.

§ 120

Mötet förklaras avslutat

Ingrid Höglund
Sekreterare

Justeras
Jenny Sjödin
ordförande

Justeras
Sofie Öst
Ledamot

