
             Styrelseprotokoll Hässleholm Hundungdom 2020-01-14 

1. Mötet öppnas av Petra  

2. Informationsskylten om medlemskap på klubben kommer bli sponsrad. Magdalena 

Nilsson har fixat sponsring.  

3. Styrelsens förslag är att vi ska flytta fram tävlingen eftersom det krockar med andra 

aktiviteter, ex. student och lydnads/rally SM i Helsingborg, för många av våra 

medlemmar. Förslaget är att vi antingen flyttar tävlingen längre fram eller delar upp så 

att klass 3 är en helg och klass 1 & 2 en helg.  

Styrelsen påminner om att vi ska försöka anordna blåbärstävlingar efter kurserna. 

Jennifer tar med detta till Agilitykommittén. 

4. Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

5. Den 9 Januari hade klubben instruktörsmöte där vårens kurser bestämdes. Kurserna är 

klara och ligger ute på Studiefrämjandets hemsida. 

6. Styrelsen har gett förslag till agilitykommittén gällande priser för utlåning av hinder 

enligt följande: Hinderpar: 80kr/par, A-hinder: 1400kr, Balans: 1500kr, Däck ramlöst: 

400kr, Däck inte ramlöst: 300kr, Mur: 900kr, Slalom: 200kr, Vippen: 700kr, 

Långhopp: 200kr, Jennybags: 50kr/par, Tunnel 6 m: 350kr, Tunnel 5 m: 300kr, Tunnel 

4 m: 250kr, Tunnel 3 m: 200kr, Nummerskyltar: 100kr. Jennifer förankrar i 

Agilitykommittén 

7. Gittan har köpt in en ny dammsugare till klubben. 

8. Monica Avenmark avgår tyvärr som kassör. Vi tackar för hennes fantastiska jobb i 

klubben under året. 

9. Styrelsen beslutar att de som sitter i styrelsen och/eller kommittéer får koderna till 

klubbstugan och hangaren utan någon kostnad.  

10. Från och med 1/1-2020 är arvodet för instruktörer: 1500 kr för utbildad instruktör, 

1000 kr för outbildad instruktör men har ansvar för kursen och 750kr för outbildad 

hjälpinstruktör. Arvode betalas ut som körersättning, vouchers i Agidata, kläder, skor 

etc. 

11. Vid olika aktiviteter som anordnas i klubbens regi ska styrelsen ta del av budgeten och 

ge ett godkännande.  

12. Årsmötet bestäms till den 25 februari kl. 18.30. Semlor kommer det att bjudas på 

eftersom det är Fettisdagen. HHU har tidigare hållit årsmöte på helgen och testar i år 

att ha det en vardagskväll för att se om fler kan närvara. 



13. Styrelsen beslutar att köpa present alt. blomma till de som slutar från styrelsen eller 

kommittéer.  

14. Mötet avslutas. 

 

 

Närvarande: Petra Lindström, Jennifer Person, Johanna Sarkar, Linda Lidgren & Magdalena 

Nilsson 

 

 


