Styrelsemöte
191119
Närvarande: Petra Nilsson Lindström, Johanna Sarkar, Magdalena Nilsson, Gittan Nilsson, Ebba
Ericsson, Malin Levin, Berit Jönsson, Linda Lidgren, Anna-Karin Sjödin, Camilla Karlsson, Ann-Katrin
Jansson
1. Mötet öppnas
2. Sekreteraren är inte närvarande så Petra skriver protokoll
3. Alla kommittéer är inbjudna till dagens styrelsemöte för att prata om året som gått och året
som kommer. Varje kommitté redogjorde för vad de gjort och vad de planerar under 2020.
4. Agility/tävlingskommittén: Den officiella tävlingen gav ett överskott på ca 49800kr. En ny
tävling planeras till 12-13 juni, med samma upplägg. Vi förde en diskussion om att ev flytta
tävlingen till hösten istället eftersom den bokade helgen är ”studenthelg” och många kanske
därför inte kan hjälpa till som funktionärer. Kommittén ser över detta. Vi pratar om att
anordna blåbärstävlingar, en på våren och en på hösten, främst för att kursarna ska få prova
på att tävla och ev. vara funktionärer. Vi bestämmer att kommittén ska se över hinderparken
och sälja av hinder som inte används för att skapa större utrymme för nyinköp.
5. PR-kommittén: Gittan meddelar att hon gärna lämnar över uppdraget åt någon annan, så är
det någon som känner för uppdraget så ta kontakt med Gittan eller styrelsen. Gittan har fått
in en del reportage i tidningar men menar att hon skrivit många fler än som kommit in.
Tyvärr mycket för att agility inte är någon idrott under RF som ex hästsporten är. Ett förslag
kom upp att internt, ex via hemsida och Facebook, uppmärksamma alla som presterar i
klubben ex. en gång per månad. Ett Google-formulär ska skapas så att medlemmar kan fylla i
om de vill uppmärksammas för en prestation.
6. Aktivitetskommittén: Har anordnat Klubbkampen två gånger under året tillsammans med
Hässleholm BK. Tankar finns att utöka med fler klubbar eftersom deltagarantalet varit få. En
föreläsning har genomförts med veterinär Ida Pettersson som var mycket uppskattade men
fler deltagare från klubben hade önskats. Har medlemmarna några önskemål om aktiviteter
som ska anordnas så ta kontakt med Åsa Gunnarsson, Camilla Karlsson eller Ann-Katrin
Jansson.
7. Utbildningskommittén: Kurserna under året har varit uppskattade. Tre nya instruktörer håller
på att utbildas. Det har anordnats kurs med extern instruktör Enya Habel där både
medlemmar och icke medlemmar deltog. Ett förslag kom upp om att samla alla instruktörer
för att diskutera en gemensam syn på kurserna och dess innehåll så att det kan bli en bra
progression av svårighetsgrad samt diskussion om att ordna andra kortare temakurser ex.
under vintern och sommaren. Malin bjuder in till det.
8. Årshjulet: Vi diskuterade årshjulet som styrelsen arbetat med under året. De olika
kommittéerna och styrelsebefattningarna ska gå in på Goggle-drive där det ligger och fylla i
för sina respektive områden, deadline 31/12.
9. Verksamhetsberättelsen: Petra lägger upp en påbörjad verksamhetsberättelse på Googledrive. De olika kommittéerna går in och fyller i för sina respektive områden vd so hänt,
deadline 31/12.
10. TACK! Alla kommittéer och styrelsen tackas av Petra för sitt arbete under året med en liten
blomma och julfika. Utan allas ideella arbete finns det ingen klubb, ni är fantastiska! Hoppas
det finns fler som kan tänka sig att engagera sig framöver i kommittéer eller styrelse, hör av
er!
11. Mötet avslutas av Petra.

