STYRELSEMÖTE HU 14/8 2019

Närvarande: Petra Lindström, Magdalena Nilsson, Malin Levin, Jennifer Persson, Kristin
Avenmark, Johanna Sarkar och Linda Lidgren

1. Mötet öppnas av Petra
2. Agilitykommittén hade möte måndagen den 12/8 och diskuterade om agilitytävlingen som
är den 24-25/8. Agilitykommittén har köpt in 4 st pop-up tält till hindervakterna inför vår
tävling. Det kommer att serveras hemlagad mat under helgen till funktionärerna. Tävlande
som vill ha mat måste förhandsboka först. Agilitytävling är även bokad nästa år.
3. Malin Levin närvarar från utbildningskommittén och säger att kurserna ser bra ut med
anmälningar. I år kommer vi ha Barn med hundkurs, Nybörjarkurs, Fortsättningskurs och
Seniorkurs. - - Vi har fått som förslag att anordna A1 utbildning på HHU och utbilda fler
instruktörer på klubben. Alla intresserade av utbildning ska anmäla sig till styrelsen genom
mejl till ordförande Petra Lindström. För att få utbildningen gratis genom klubben krävs det
att man håller fyra kurser inom en viss period på klubben och då får man hälften av
ersättningssumman (750kr) som instruktör. Intresseförfrågan för A1 och A2 utbildning läggs
ut av Malin på vår Facebooksida och av Magdalena på hemsidan.
- Vi har haft Enya Habel på klubben som har hållit kurs under en helg. Malin Levin kommer
lägga ut på Facebook om det finns intresse att ta in någon annan extern instruktör. Linda
kollar med Jenny Damm om att hålla kurs och föreläsning under nästa år.
- Det planeras även att anordna en blåbärstävling på klubben. Magdalena och Johanna
kommer kolla på ett datum.
4. Kristin önskar att vi trycker upp en 30 x 40 skylt om allmäninformation på klubben.
Magdalena och Petra tar in offerter från två olika tryckerier.
5. Information om medlemskap behöver ses över på vår hemsida. Malin och Magdalena
kommer se över och ändra.
6. Styrelsen beslutar att ge presenter till medaljörer för SM, USM, EO, VM, NM, JEO och
WAO för ca 100-150 kr, utifrån klubbens ekonomi. Det är ordföranden tillsammans med vice
ordförande som ser till att presenter ordnas. Kristin får i uppdrag att fixa priser till våra
medaljörer/förare från USM och NM som vi kommer dela ut under vår Augustitävling den
24-25/8. Presenter till medaljörer från SM har redan överlämnats.
7. Information om utlåning av agilityhinder måste meddelas till styrelsen innan beslutet
beviljas. Petra ber Monica att kolla upp vad som gäller med försäkring av hinder om vi lånar
ut dem. Styrelsen lämnar över till Agilitykommittén om vad för pris vi ska sätta för utlåning
av hinder. Som tack för att vi lånade ut våra hinder till Ballingslövs tävling, får vi låna några
hinder inför vår augustitävling.

8. Vibben måste flyttas ut tillfälligt ur klubbstugan inför tävlingen. Linda ber hustomten
ordna det.
9. Mästerskapsbidrag 2019. Styrelsen beslutar att medlemmar får söka bidrag enligt
följande:
SM: startavgifter (enligt tidigare beslut)
USM: 500 kr (engångssumma per person) plus startavgifter (för varje hund)
EO: 1000 kr (engångssumma per person)
För samtliga bidrag gällande startavgifter så ska underlag bifogas på att startavgiften är
betald. Ansökan om ersättning sker genom mejl till vår kassör Monica Avenmark:
monicaavenmark@hotmail.com Uppge namn, namn på hund, storlek på hund, alt. lag samt
bank och bankkontonummer. Ersättning utgår endast till tävlande för klubben.
Inför 2020 kan ett nytt beslut angående bidrag tas utifrån klubbens ekonomiska situation. En
motprestation i form av någon funktionärsinsats på tävling eller fixardag eller liknande
kommer att införas för att få bidrag och det ska anges vid ansökan.
10. Petra har gått igenom gamla protokoll från 2017-2018 och det finns inga gamla beslut
som vi behöver förhålla oss till. Alla nya beslut som tas, exempelvis gällande bidrag ska
läggas ut på hemsidan.
11. Petra visade förslag på hur mejladresser kan skapas genom gmail och drive för att
användas till att dela dokument. Petra fixar adresser till styrelse och kommittéer.
12. Uppdatera hemsidan gällande vem som är ordförande och suppleanter samt ändra ordet
”ledamöter”. Magdalena fixar det.
13. Träningsgrupperna ”Träna på att tävla” har varit mycket uppskattade och kommer
fortsätta via Studiefrämjandet på onsdagar 18.30-20.45.
Grupp 1: klass 1-2
Grupp 2: klass 3
Annonsering sker via Facebook och hemsidan av Linda och Magdalena
14. Bedrupsstiftelsen: Linda ser över möjligheten att söka bidrag för att ha verksamhet
under vinterhalvåret.
15. Linda har arbetat fram en första version av ett ”årshjul”, där vi tänker samla allt som ska
göras så som att söka bidrag från kommunen etc. När det ska göras och av vem. Vår tanke är
att göra det lättare för kommande styrelser och kommittéer att veta klubbens årsarbete.
Styrelsen kan då lättare följa, påminna och följa upp arbetet som sker så att inget missas.
Årshjulet är ett levande dokument som kommer att ändras och uppdateras efterhand. Nu
närmst kommer årshjulet skickas ut på remiss till alla kommittéer och berörda personer för
påseende och ifyllnad.
16. Nästa möte: 12/9 kl. 18.30. Johanna fixar fika.

