
Hässleholm HU 19/10 2020

Styrelsemöte 
Närvarande: Johanna Sarkar, Karin Svensson, Helene Håkansson, Linda Lidgren, 
Magdalena Nilsson, Emelie Moberg


1. Mötet öppnas


2. Föregående protokoll


3. Ekonomi. Tävlingen: 15 400 in, 4200 utgifter. Drygt 11 000 båda. Helene har sökt 
corona-bidrag från kommunen, 40 000kr. Instruktörerna får kontakta Helene innan 
sista november.


4. Ansökningar för bidrag är inskickade, 3 st för bla hinderpark och hallhyra.


5. Tävling/kurser. En ny barn med hund har dragit igång, kul initiativ. Till nästa år titta på 
att ta in externa instruktörer. Agilitykommittéen utvärderar tävlingen på torsdag.


6. Hinder ute. Höststormarna börjar komma, balanshinderna behöver in. Rödgula 
balansen åker in i hangaren så fort som möjligt, Linda kontaktar Gittan.


7. Hindersäkerhet. Riktlinjer som gäller när man är här och tränar? Emelie fixar nya 
nummerskyltar. Facebookinlägg med lite riktlinjer för att folk ska vara mer rädda om 
hinderna. Maggan skriver ihop. Linda har pratat med Gittan om att köpa en dynlåda 
på Jysk, vi beslutar att köpa den.


8. Torvalla Arena. Som det ser ut nu får vi onsdagar 17-22, vi får betala dagspris (165kr/
h) Någon version av digitalt medlemsmöte där medlemmarna får mejla in förslag. 
Viktiga punkter att ta upp: hur vi ska göra med hallen, hur vi ska få medlemmar att 
hjälpa till. Linda kontaktar Petra om medlemsmötet.


9. Julavslutning ihop kommittéerna, glöggfika likt förra året. Datum: 24/11 18.30 
Inbjudan: Linda


10. Årshjulet. November är tomt. December, ansöka om lokalt stöd sista november. 


11. Övrigt. 
Klubbkläder. Finns intresse, kolla på medlemsmötet?  
De nya Jenny Bagsen har kommit, vi behöver sälja dom gamla. Förslag budgivning i 
par? Sälja murarna i förrådet samt de engelska hinderna.  
Sponsring. Bygglov för skyltar på staketet, Karin kollar med kommunen vad som 
gäller. 
Vi beslutar att det är okej att köpa en 1m tunnel, Johanna tar upp med 
tävlingskommittéen och beställer.  
Skylten som Maggan skulle fixa är färdig, behövs bara hämtas och sättas upp.


12. Mötet avslutat.


