Extra årsmöte för Hässleholm HU
190603
18.30
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Mötet öppnas av Linda Lidgren
Mötesordförande och mötessekreterare är Linda Lidgren
Justeringspersoner: Birgitta Nilsson och Berit Jönsson
Dagordningen godkändes
Röstlängd fastställs
Nyval av ordförande: Petra Nilsson Lindström väljs till ny ordförande
Nyval av suppleant: Johanna Sarkar väljs till suppleant
Hässleholm HU tackar Annika Ericson för tiden som ordförande.
Mötet avslutas

--------------------------------------------------Justeringsperson

---------------------------------------------------Justeringsperson

--------------------------------------------------Mötessekreterare

Konstituerande styrelsemöte - protokoll

190603

Hässleholm HU
Närvarande: Petra Nilsson Lindström, Linda Lidgren, Magdalena Nilsson, Johanna Sarkar
1. Mötet öppnas
2. Jennifer är frånvarande så Linda Lidgren skriver protokollet.
3. Nyval vid extra årsmöte:
Ordförande: Petra Nilsson Lindström
Suppleant: Johanna Sarkar
4. Övriga poster kvarstår enligt tidigare konstituerande protokoll:
Vice ordförande: Linda Lidgren
Kassör: Monica Avenmark
Sekreterare: Jennifer Persson
Ledamot: Magdalena Nilsson
Ledamot: Kristin Avenmark
Suppleant: Elisa Edgren Holmberg
5. Uppföljning från föregående mötesprotokoll:
- Kalle Karlsson är ej i behov av att hyra planen längre, hittat annan plats.
6. Övriga punkter:
• SM 2019: Som tidigare beslutats utgår endast anmälningsavgifter eftersom
tävlingsplatsen är nära dvs. i Klippan. Ansökan om ersättning sker efter SM genom
mejl till: Monica Avenmark: monicaavenmark@hotmail.com Uppge namn, namn på
hund, storlek på hund, alt. lag samt bank och kontonr. Gittan sammanställer en lista
över anmälda ekipage. Ersättning utgår endast till tävlande för klubben.
•

Diskussion fördes runt ersättningen till instruktörerna. Styrelsen ger Petra i uppgift
att undersöka hur vi kan betala ut det.

•

Styrelsen beslutar ge färdersättning till kassören vid de tillfällena som hon medverkar
vid styrelsemötena.

•

Diskussioner runt Kultur och fritidsförvaltningens ledarstipendium. Petra undersöker
ev. nominering.

•

Kassören önskar underlag på deltagarlista vid alla arrangemang som anordnas i
klubben där deltagaravgift utgår, detta för att kunna stämma av mot betalningarna.

•

Diskussion om hur vi kan få fler att engagera sig som funktionär vid våra tävlingar.
Kursinstruktörerna är viktiga informatörer och att ha med info i kursen om vad det
innebär att vara funktionär. Agilitykommittén förbereder ett utskick angående
Lyckohoppet som Gittan kan skicka ut till kursdeltagarna för att försöka engagera
funktionärer till tävlingen.

•

Diskussioner runt att skapa ett årshjul för de olika posterna och kommittéernas
arbete. Linda påbörjar arbetet.

7. Nästa styrelsemöte bestäms till den 14 aug kl. 18.30. (Linda fixar fika)
8. Mötet avslutas

-----------------------------------------------------Ordförande

-------------------------------------------------------Mötessekreterare

