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Styrelsemötesprotokoll 2021-05-17 via zoom
Närvarande: Ingrid Höglund, Marit Erikes, Lena Törnqvist, Lotta Nygårds,
Lotta Andersson, Sören Svensson, Cassandra Wikgren, Siv Back.
Ej närvarande: Sofie Öst

§ 51

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§ 52

Val av justerare
Lena Törnqvist valdes att justera protokollet.

§ 53

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes. Ordförande meddelade att Moa Hansson lämnar sin
suppleantpost. Arvoden för kursledare : 240 kr / timme samt tid för kursplanering, 1 timme/kurs beslutades.

§ 54

Föregående protokoll
Gicks igenom. Styrelsen beslutar: Arvoden för kursledare 240 kr/ tinmme, minus
skatt och sociala avgifter. Samt 1 timme / kurs för planering.
Marit har undersökt om kompensationsstödet från Riksidrottsförbundet. Det gäller
barn och ungdomar.

§ 55

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

§ 56

Rapporter
A. Ekonomiska rapporter
Kassören informerade om det ekonomiska läget.

B. Sektor
Agilitysektorn
Två st nybörjarkurser har startat med Jessica Holmström som instruktör.
Tävlingssektorn
Elitspårtävlingen den 6 juni är inställd.
Hundutbildningssektorn
Många kurser är igång. ”Valpen i skogendagen ” var mycket uppskattad.
Ev, kommer en spårkurs att ordnas till hösten. Instruktörsmötet som var i april var
uppskattat och kommer att vara återkommande.
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Rasutvecklingssektorn – mental
Klubben har nu 5 st utbildade MH och MT figuranter. Den gamla banan ska ses över
och ev material köpas in. När den är klar och godkänd av Sune S är det bara att
ordna MH på klubben. De utbildade figuranterna ska ha 8 st hundar var / år på MHarrangemang för att få behålla aktoriseringen.
Rasutvecklingssektorn – utställning
Hoppas kunna börja med utställarskola om coronarestrektionerna ändras.
Tjänstehundssektorn
Ingen rapport.
Draghundssektorn
Löparskolan är igång med 10 st anmälda, dock kan i dagsläget 8 st delta fysiskt.
Totalt ska det bli 8 st träffar.
Rallylydnadssektorn
Två nybörjargrupper har startat. Digitalt varje vecka och fysiskt varannan vecka.
Den övriga träningen fortsätter som vanligt.
Siv köper in och monterar en stor spegel utvändigt på klubbstugan.
Specialsöksektor
Ingen rapport.
C. Övriga rapporter
Plan & Mark
Marit kontaktar Micke Ström om arbetet som återstår.
Stuga
Cassandra ska träffas Åsa Staffas och gå igenom vad uppdraget innebär.
Städlistan fylls på och fungerar bra.
Kiosken/servering
Ny ansvarig är Helene Dragsten.
Aktivitetsgruppen
Ingen rapport.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Lena och Lotta informerade om utbildningsträffen på distriktet, minnesanteckningarna
skickas ut till samtliga i styrelsen. Noteras ” Hundens Vecka ” v. 37.
Ingrid och Marit informerade om distriktsmötet som var i april.
§ 57

Att göra lista
Staketet vid agilityplanen ska lagas.
Baracken ska målas utvändigt.

§ 58

Övriga frågor
50- årsfesten bordläggs tills vidare.
Medlemsmöte lördag den 5 juni kl 10. Medlemsmöte och städdag. Marit skickar ut
info till alla medlemmar via medlem online.
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Policybroschyrer från förbundet är beställt igen då MH broschyrerna var inaktuella.
Ersättning för måndagsträningar diskuterades igen. Lotta Nygårds är intresserad att
hålla i dessa med start i augusti. Vi diskuterade arvoderingen för detta och ett förslag
är att få 20 poäng / tillfälle. Beslut tas på nästa möte.
Messengergruppen bör användas för ” akuta” diskussioner.
Ingrid fortsätter undersökningen om att göra en aktivitetsbana. Kontaktar Hanna
Norin om detta.

Beslut för mötet:
Styrelsen beslutar att kursarvode utgår med 240 kr / timme, minus skatt och sociala
avgifter. Vidare utgår samma ersättning för kursplanering med 1 timme / kurs.
§ 59

Nästa möte
21-06-14 kl 19 vid klubbstugan.
Ingrid ordnar lite att äta.

§ 60

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ingrid Höglund
sekreterare

Justeras
Marit Erikes ordförande

Justeras
Lena Törnqvist ledamot

