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Styrelsemötesprotokoll 2021-08-16
Närvarande: Ingrid Höglund, Marit Erikes, Lena Törnqvist, Lotta Nygårds,
Cassandra Wikgren, Siv Back, Sofie Öst, Sören Svensson.
Inbjudna till mötet: Siljans Hundungdom och valberedningen.
Meddelat frånvaro: Lotta Andersson.

§ 71

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

§ 72

Val av justerare
Cassandra Wikgren valdes att justera protokollet.

§ 73

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes.
Valberedningen ville veta hur vi tänker inför årsmötet, om någon vill avgå osv. Vi
diskuterar om detta och Ingrid meddelar valberedningen.
Siljans hundungdom och styrelsen är mycket positiva att få till ett samarbete. Vi
fortsätter diskussionerna kring detta på nästa styrelsemöte och hundungdom får
komma in med förslag kring detta.

§ 74

Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 75

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

§ 76

Rapporter
A. Ekonomiska rapporter
Kassören meddelar att ekonomin är god, se bilaga.

B. Sektor
Agilitysektorn
Ingen rapport.
Tävlingssektorn
Ny ansvarig Linda Jonsson.
Apelltävling genomförd den 14 augusti. Den 11 september är det lägre spår.
Spårläggare behövs då. 4 st tävlingar är planerade till nästa år. Linda deltog på
tävlingsmötet på distriktet den 12 augusti. Utbildningar i höst för TL bruks och
lydnad.
Hundutbildningssektorn
Mona Laurell startar allmänlydnadskurs och spårkurs i Siljansnäs. Temadagar under
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hösten är under planering.
Rasutvecklingssektorn – mental
Lotta N ser gärna att någon annan blir sammankallande i sektorn. Iordningställandet
av MH banan får vänta i dagsläget. Det viktiga nu är att de nyutbildade figuranterna
får tjänstgöra på MH prov. Lotta har kontakt med Bettan T om detta.
Rasutvecklingssektorn- utställning
178 anmälningar till inoff i augusti. Extra domare och ringsekreterare behövs därför.
Inoff utställningar har 30 årsjubileum i år, så alla deltagare får en liten minnesrosett.
Den officiella utställningen i höst är inställd.
Tjänstehund
Linda Jonsson är uppflyttad till högre bevakning.
Draghundsektorn
Ingen rapport.
Rallylydnadssektorn
Nybörjargrupp startar den 19 aug. Samma dag startar träningsgruppen upp.
Specialsöksektorn
Therese E behöver ha ett inoffprov för hennes examination. Lokalen blir i Falun i vår
klubbs regi.
I höst/ vinter startar en tävlingskurs i kongsök.
C. Övriga rapporter
Plan och mark.
På onsdag kommer jordhögarna att flyttas. Parkeringen kommer att fyllas upp.
Stuga
Ny ansvarig önskvärt. Marit kontaktar Marie Laggar om detta.
Kiosken/servering
Ingen rapport.
Aktivitetsgruppen
KM och hundens vecka ska planeras.
Hemsidan
Ingen rapport
Distriktet
Lokalklubbskonferens och distriktsmöte den 10 oktober i Björbo.
Ingrid och Siv deltar, Ingrid anmäler.
Rallylydnadsskrivarträff 24 augusti Falu BK. Siv och Ingrid deltar.
§ 77

Att göra listan
Måla baracken. Kommer att göras under hösten

§ 78

Övrigt
Poängjakten. Vi diskuterade alternativ på uttag. Kan man ” spara ihop” poäng och t.ex
ta ut dessa på kursavgift. Vi tar ett beslut på detta vid nästa möte.
Det ska finnas möjlighet att delta på styrelsemöten via zoom. Ingrid bokar med
distriktet.
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Agilityplanen. Vill kursledare använda planen vid t.ex valpkurs, så meddelas detta på
Fb –sidan.
KM. Nytt datum. Lydnad, utställning den 15 sept. Rallylydnad den 16 sept.
Vi skänker priser till Gagnef-Flodas rallytävlingar i ”Anneli Linds minne ”. Det blir
4 st presentkort på valfri start på någon av våra tävlingar. Giltighet 1 år.
Vi har tagit ett VU-beslut på inköp av popup tält.

Beslut för mötet:
KM blir den 15 och 16 september.
§ 79

Nästa möte
21-09-06 kl 19 i klubbstugan. Möjlighet att deltaga via zoom.

§ 80

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ingrid Höglund
sekreterare

Justeras
Marit Erikes ordförande

Justeras
Cassandra Wikgren ledamot

