
Hässleholm Hundungdom 3/6  2020

Styrelsemöte 
1. Mötet öppnas


2. Föregående protokoll


3. Ekonomin: 95 000 kassan (föreningskontot) Temakvällar: 20st = 3000kr Blåbärstävling: 
6090kr (15kr per start för inoff tävling) Helene kontaktar om bidrag för planeringen av 
tävling. Tillfälligt stöd för föreningar? Blixt-stöd för hallhyra till kurser i höst/vinter, sista 
ansökningsdag 30 september. Gemensamt dokument i driven, börja skriva så fort vi 
vet hallkostnad.


4. Kurserna är igång, bra antal anmälda. Temakvällarna: blandad uppslutning men 
uppskattat av deltagare. Göra det igen, med mer mellanrum, en gång i månaden. 
Temakvällar med uppföljning (tex 3st mental träning, eller RC) Linda skriver en 
blänkare på Facebook.


5. Tävlingar. Vi har haft blåbärstävling, ska vi ha en till hösten när kurserna är slut (v 39) 
27 september. Johanna skriver inbjudan och tar upp det med tävlingskommitteen.


6. Hinder. Om den nya regelrevideringen går igenom har vi 13 godkända tävlingshinder. 
Söka pengar från Sparbanksstiftelsen. Nya Jenny Bags, ny balans (blåa är inte ok till 
tävling pga benen) Sålt hinder för 6600. Nya Jenny Bags är mest akut, budget 12 000 
(inkomsten för hinder plus blåbärstävlingen), Johanna tar det med tävlingskommitteen 
och Linda ber Jenny Damm om offert.


7. Lås till planerna. Kätting med hänglås (2 med kod och 2 vanliga) Petra kontaktar 
hustomten för inköp.


8. Samarbetet med Västra Torup. Flyttar in v 44. Petra och Gittan tar ny kontakt för att 
bestämma dag och tid. Johanna tar kontakt med tävlingskommitteen ang tävling 
nästa år, både sommaren och våren.


9. Hundungdom: nominera någon till ungdomsrådet. Vi har ingen att nominera.


10. Emelie tillfrågas om hon vill delta på representantmötet.


11. Övrigt. Ev spekulant på telefonstolparna. Symbolisk summa för att sponsra föreningen 
om han vill ha dom.  
Gräsklippning - behöver ny lösning till nästa år.  
Måla om stugan, få färg sponsrad? 
Linda kontaktar Ann-Katrin om att de kan planera en klubbkamp för hösten.


12. Nästa möte: 17 september (hos Maggan) kl 19


13. Mötet avslutas


Närvarande: Olivia Jönsson, Petra Lindström, Linda Lidgren, Helene Håkansson, Karin 
Svensson, Magdalena Nilsson, Johanna Sarkar


