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Styrelsemötesprotokoll 2021-12-06

Närvarande: Ingrid Höglund, Marit Erikes, Sören Svensson, Lotta Nygårds,
Via zoom: Lotta Andersson, Lena Törnqvist, Cassandra Vikgren.
Anmält frånvaro: Siv Back

§ 109

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§ 110

Val av justerare
Lotta Andersson valdes att justera protokollet.

§ 111

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes.

§ 112

Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 113

A. Skrivelser inkommande
Från SKK gällande dispens för digitala möten.
B. Skrivelser utgående
Inga utgående skrivelser.

§ 114

Rapporter
A. Ekonomiska rapporter
Kassören meddelar att ekonomin är god, se bilaga.
B. Sektor
Agilitysektorn
Ridhuset bokat i januari för träning. Hindren ska flyttas dit.
Tävlingssektorn
Ingen rapport.

Hundutbildningssektorn
Måndagsträningar och valp dropin har avslutats för året. En heldag med
kursplanering blir i början av nästa år.
Rasutvecklingssektorn – mental
Två figuranter har tjänstgjort. Mona Laurell är intresserad av sektorn och vill även
utbilda sig till figurant.
Rasutvecklingssektorn- utställning

Sida 2 (3)
Har haft budgetmöte samt tittat på utställningsplats under bruks SM 2022.
Tjänstehund
Ingen rapport.
Draghundsektorn
Ingen rapport.
Rallylydnadssektorn
Rallytävlingar dubbla klasser i alla fyra klasserna har hållits i körhallen. Mycket beröm
från deltagare och domare.
Specialsöksektorn
Information om specialsök blir den 19 dec. Therese Enbäck håller i denna.
C. Övriga rapporter
Plan och mark.
Bosse Höglund köper in och installerar belysning på nya parkeringen. Tuttan
kontaktar Conny O om plogning i vinter. Vi önskar samma plogning som förra året.
Marit kontaktar elektriker angående de element i stugan som ej fungerar samt
belysningen på planerna.
Stuga/ kiosk.
Ingen rapport.
Aktivitetsgruppen
Planerar för julfesten den 9 december.
Hemsidan
Marit och Cassandra träffas angående hemsidan.
Distriktet
Träningsdag i sök den 11 december. Avesta Bk inbjuder.
Ansökan om tävlingar 2022, vidarebefodrat till Linda Johnsson.
§ 115
§ 116

Att göra listan
Ett snöskydd behövs ovanför dörren till stugan.
Övrigt
Vi diskuterade förtjänsttecken. Se bilaga.
Sören lägger ut en påminnelse till sektorsansvariga angående inskickande av
budgetar.
Poängjakten. Lotta Andersson lägger ut info på FB sidan. Sammanställer dessa
tillsammans med Ingrid Höglund på budgetmötet den 10 januari -22.
Cassandra informerade om sitt arbete med en inomhushall, återkommer om detta.
Arvoden för ordförande, kassör och sekreterare är oförändrat.

Beslut för mötet:
Förtjänsttecken, se bilaga.
Nästa möte/ budgetmöte den 10 januari 2022 kl 18.00, med möjlighet att deltaga via
Zoomlänk.
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Justeras
Ingrid Höglund sekreterare

Marit Erikes ordförande

Lotta Andersson ledamot

