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1.

Mötet öppnas.

2.

Kallelsen har gått ut enligt stadgarna

3.

Dagordningen godkänns

4.

Föregående mötesprotokoll Godkänt och undertecknat

5.

Skrivelser
 Sponsring Sveland. För ett par år sedan diskuterades det om vi kunde gå in i avtal
med Sveland djurförsäkringar eftersom SHU har Agria som sponsor. För två år
sedan fick vi ett muntligt OK från Jane (förbundssekreterare i UR) att vi kunde
teckna avtal med Sveland eftersom vi påvisade att Agria inte var villiga att erbjuda
oss likvärdigt vad Sveland gjorde. Detta har nu tagits upp av kansliet och de påstår
att vi hanterat detta fel och inte tagit kontakt med dem om detta. Vi anser att vi
hanterat detta korrekt då vi har tillfrågat Agria innan vi skrivit kontrakt med
Sveland och även fått muntligt OK från Jane. Jonas skall ta kontakt med kansliet
och fråga vad som står i Agriaavtalet och om det verkligen krockar med vårt avtal
med Sveland. Även lyfta fram att vi aldrig fått någon information från kansliet om
vad man inte får göra och teckna med andra försäkringsbolag.


EO-sponsring. 1 500 kr per ekipage. Punkten är omedelbart justerad.

6.

Kassörens rapport
Klubben har fortsatt god ekonomi.
Vi har fått sponsring från Hässleholms kommun på 15 000 kr. De kommer även att
uppmärksamma oss som förening. Vi har skaffat swish.
Vi har minskat våra bankkostnader med 200 kr per år efter att Swedbank såg över
våra kostnader.
Klubben behöver ny flaggstång. Styrelsen godkänner detta inköp. Finalen i Sveland
Agility Cup skall läggas in i SagiK tävling.

7.

Agilitykommittén
För nuvarande är där 40 campare till vår tävling. Det skall beställas fler toaletter.
Farozon kommer att servera mat på tävlingen. Ottos glass kommer att finnas i en
frysbox i cafeterian. Man betalar bara för det man säljer, resten returneras till Ottos
glassfabrik. Kalle Karlsson ansvarar för funktionärerna på tävlingen. Nadine Necker
kan ej närvara på tävlingen som cafeteriaansvarig så Kalle söker efter en ny ansvarig.

8.

Utbildningskommittén
Till hösten måste man fylla i närvaron på kurserna på nätet till kommunen.
Kursavgifterna är betalda av alla som går kurs.

9.

PR-kommittén
Onsdagen den 18/5 kl. 10,00 kommer radio Kristianstad att intervjua Emelie Moberg
med sin Biggles.

10.

Cafeteriakommittén
Det har fyllt på godis i cafeterian.

11.

Lokalkommittén
Inget nytt

12.

Hemsidekommittén
Den nya hemsidan är uppe. Fortfarande lite justeringar och bättringar som behövs
göras.

13.

Aktivitetskommittén
Inget nytt

14.

Hustomtekommittén
Gräsplanerna har blivit klippta. Slamtömning skall ske.

15.

Övrigt
Medlemsmöte tidig höst. Skicka ut via mail.

16.

Nästa möte
Måndagen den 1 augusti kl. 19.00

17.

Mötet avslutas
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