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Styrelsemötesprotokoll 2021-03-15 via zoom
Närvarande: Ingrid Höglund, Marit Erikes, Lena Törnqvist, Sofie Öst, Lotta Nygårds,
Lotta Andersson, Sören Svensson, Cassandra Wikgren, Siv Back.
Anmält frånvaro; Moa Hansson.
§ 31

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§ 32

Val av justerare
Sofie Öst valdes att justera protokollet.

§ 33

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes.

§ 34

Föregående protokoll
Gicks igenom.

§ 35

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

§ 36

Rapporter
A. Ekonomiska rapporter
Kursavgifter börjar komma in.

B. Sektor
Agilitysektorn
Ingen rapport.
Tävlingssektorn
Ingen rapport.
Hundutbildningssektorn
Ett flertal kurser igång samt ytterligare ett antal inplanerade under våren – däribland
glädjande nog , några agilitykurser.
Vi har diskuterat hur vi ska synka hemsidan med kurser som läggs ut via StudieFrämjandet, och vi ska se över kursinfo och presentera mer allmänt. Gällande kursutbud länkar vi till Studiefrämjandet direkt.
Vi har funderingar kring måndagsträningarna och hur vi ska locka till värdskapet för
dessa. Ett förslag är att höja avgiften till 50 kr, varav hälften i så fall skulle gå till
kvällens ” instruktör ”. Diskussionen fortsätter på nästa styrelsemöte.
Ingrid vidarebefodrar alla mail till Lena som kommer till klubbdatorn angående
kursförfrågningar.
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Rasutvecklingssektorn – mental
Lotta Nygårds har tillsammans med Cassandra diskuterat lite om hur sektorn ska
komma igång. Ska kontakta Lena Leo på distriktet för mer info. Lotta skickar ut
förfrågan om vem som är intresserad av utbildning. Alla klubbens ” gamla” figuranter
är avauktoriserade och behöver också utbildning.
Rasutvecklingssektorn – utställning
Ingen rapport

Tjänstehundssektorn
Ingen rapport.
Draghundssektorn
Ingen rapport.
Rallylydnadssektorn
Ingen rapport.
C. Övriga rapporter
Plan & Mark
Ingen rapport.
Stuga
Åsa Staffas har avsagt sig uppdraget. Cassandra tar över och gör städlistor och
lägger ut på FB sidan.
Kiosken/servering
Ingen rapport.
Aktivitetsgruppen
Ingen rapport.
Hemsidan
Cassandra meddelar att hon kan hjälpa till med att bl.a ordna med e.post adresser till
sektoransvariga att lägga ut på hemsidan.
Distriktet
Lena Törnqvist och Lotta Andersson är anmälda till distriktets årsmöte.
§ 37

Att göra lista
Inget på listan.

§ 38

Övriga frågor
Nina Christoffersson informerade om Studiefrämjandet satsning angående
föreningsutveckling. Vi kommer att ha träffar dels med vår klubb men även andra
närliggande klubbar. Första mötet blir via zoom den 7 april kl 19. Nina skickar länk
som Ingrid vidarebefodrar till alla i styrelsen.
Therese Enbäck har skickat en förfrågan om att starta upp en specialsöksektor.
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Beslut för mötet:
Styrelsen beslutar att Therese Enbäck startar upp specialsöksektor där hon är
sammankallande.
§ 39

Nästa möte
21-04-12 kl 19 via zoom.

§ 40

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ingrid Höglund
sekreterare

Justeras
Marit Erikes ordförande

Justeras
Sofie Öst ledamot

