Styrelsemöte Hässleholms Hundungdom
180513.
Närvarande: Linda Denckert, Annika Ericsson, Petra Lindström, Jonas Erlandsson, Jennifer Persson,
Elisa Holmberg och Magdalena Nilsson.
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Mötet öppnas.
Godkännande av dagordning. Styrelsen godkänner dagordningen.
Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Skrivelser:
Vi har fått in en skrivelse ang. huruvida Zjelko som ska hålla kurs på klubben och döma vår
tävling i juni ska resa till oss. Vi beslutar att han får ersättningen för den billigaste resvägen.

Vi diskuterar försäljningen av våra tunnlar. Just nu har vi 5 tunnlar som har köpts tillbaka och
är till salu. Det är agilitykommittén som är ansvariga för att tunnlarna blir sålda. Våra
medlemmar ska ha förtur till att köpa tunnlarna.
5. Kassörens rapport:
I dagsläget ligger vi – 26.000 :-.
Vanligt att man går minus under vintern. Våra kurser ger oss goda intäkter.
6. Information från kommittéer.
Agilitykommittén:
Styrelsen har fått en fråga om att köpa in kompostgaller till utomhusbanorna. Detta är för att
man ska kunna ”parkera” sin hund där under träningspasset. Vi godkänner att Berit Jönsson
köper in ca 5 stycken galler. Gallerna ska sättas ihop med buntband.
Utbildningskommittén: Inget att ta upp.
Agilitykommittén: Inget att ta upp.
Lokalkommittén: Inget att ta upp.
Hemsidekommittén: Inget att ta upp.
Aktivitetskommittén: Inget att ta upp.
Cafeteriakommittén: Inget att ta upp.
PR-kommittén: Inget att ta upp.
7. Övriga frågor
Har någon kommitté en motion att framföra, så är de välkomna till våra möten för att
framföra deras tankar och frågor. Detta för att det inte ska bli missförstånd och för att vi i
styrelsen ska kunna fatta ett så bra beslut så möjligt.
All kontakt i fortsättningen ska ske via klubbens ordförande och denne för frågan vidare till
styrelsen.
Vibben levereras i slutet av veckan. Vi beslutar att den ska stå i lektionssalen till en början. Vi
ska fundera på en smartare lösning, men så länge får den stå i lektionssalen.
Betalning för att använda vibben är 200: -/ per år.
Brytpunkten ska vara vid varje årsskifte.
Vibben är endast till för klubbens medlemmar. Det kommer vara ny kod till hangaren och

vibben varje år som lämnas ut efter en betalning på 200: - av medlemmar.
Jenny Wibeck som håller föreläsning i mentalträning kommer till klubben den 19/9 2018.
Alla är välkomna. Det kommer bli en deltagaravgift. Det är Malin Levin och Petra Lindström
som planerar inför detta. Mer om upplägget kommer senare.
8. Nästa möte är 180618 Kl. 19.00.
9. Mötet avslutas.

__________________________
Annika Ericsson, Ordförande

__________________________
Linda Denckert, Sekreterare

