
Styrelsemöte 2017-06-12 

Hässleholm Hundungdom 

Vankiva, hangaren.  

 

1. L 

2. Lovisa Levin valdes till sekreterare.  

3. Allt ser bra ut. 

4. Utbildning: har haft 5 kurser i vår och alla var i princip fulla. Det är fortfarande svårt att hitta 

villiga instruktörer.  

 Barn med hund. 

 Nybörjarkurs 

 Fortsättningskurs 

 Förberedningskurs 

 Tävlingskurs  

Aktivitetskommittén: vill starta en enkel tävling (2 st blåbär och 1 öppenklass) och dem ska 

börja planera detta nu. 

 

Agility kommittén: har börjat diskutera angående att starta upp klubbmästerskapet igen. 

Agility- och aktivitetskommittéerna ska diskutera detta vidare.  

 

Cafeterian: finns kvar hamburgare och hamburgerbröd men mycket tog slut på tävlingen. 

 

Rapport: fick ett erbjudande av Kajsa persons man Thomas tt ifall vi köper  en värmepump 

sätter han in den kostnadsfritt, detta valde vi att tacka nej till då men nu 2017 ska vi kolla ifall 

erbjudandet fortfarande existerar.  

 

5. Lades till handlingarna, tackfest för alla om har jobbat på hårt under året 26/6 

6. Det blev bra inkomst av pingshoppet men ännu har inte alla utgifter kommit men i generellt 

var det en bra tävling ekonomiskt. Bra ekonomi för övrigt. 

7. Sveriges hundungdom undrar vem som ska representerar oss på året representantmöte. My-

events har  mailat angående rosetter och vi ska se över ifall deras är billigare än dem vi har 

nu.  

8. Inget nytt 

9. Bra tävling generellt, fler medlemmar måste ställa upp som funktionärer. En bana för mycket 

var dr även och en tidtagare funkade inte alls (skall ej betala för den som var söndrig)  

10. Det har kommit in klagomål från vissa medlemmar att dem inte tycker det är okej att ta med 

sina vänner till klubben och träna där. Vi i styrelsen anser att det är okej om det är ett fåtal 

gånger. 

11. Sm hålls inte på HHU 2018. 

12. . 

13. Skaffa altan? Dra ner löpande kostnader.  

14. Mötet avslutas.  


