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1. Mötets öppnande
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Val till justerare blir Ulf Nilsson och Erika Karlsson

4. Protokollsuppföljning
Pistol- Jenny & P-A – 2325:- Vapenhandlare Lögdeå P-A kollar vapenlicensen.
Stugrutin, slamtömning, och skottning P-A – Slamtönningen är klart. Skottningen
under vintern.
Klubbpärm Bitte - fortsätter med sorteringen av pärmarna.
Klubbkläder, kostnad, tryck Erika– Kläderna är beställda men en extra
klädprovning kommer att arrangeras när kläderna blir klara med tryck. De som då vill
beställa kan göra det då.
Trycket kommer att sitta på nedre delen av tröjan eller jackan. Instruktörs jackan
kommer att få ett tydligt synligt tryck” instruktör” samt namnet på instruktören på
framsidan. Vi annonserar på hemsidan de datum som man kan göra efterbeställningar
på klubbkläder.
Uthyrningspriser (pris medlem) Jenny – 14/10 Eva Lundmark Gratis för klubb
medlemmar.
Domar priser, finns eller hämtas Elin – Elin ansvarar för att de finns och står i
kassaskåpet.
Gräsplanen Gunilla – Har gödlsat och planen är jätte fin. Rivs till hösten. Anders
Norberg har grejjer för vårens krattning.
Höstmarknaden 19-21/10 Jenny och P-A – Monter i ishallen. Klubbens verksamhet.
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Jenny och P-A skriven en plan till nästa möte.
Medlemskväll Elin – Eva-Karin kan komma 500:- /timme. Tisdag 18/9 kl 19.00
Tema: Hundens nya användningsområden.
Logga, skylt och banderoll Erika – Nästa möte.
Ormbett Jenny – Anslag sätts upp på väggen vid akutlådan.

4. Rapport sekreterare
5. Rapport kassör
Mejl från kassör till alla sektorer om att utgifter och reseräkningar måste in 30/11 för att det
ska kunna bokföras på rätt år. Jenny skickar vidare till sektorer. Specificerad rapport av kassör
önskas där vi kan se vad marknaden och tävlingarna inbringar.

6. Rapport sektorer
Agility - Tävlingar i höst är i sin ordning och planeras för fullt och 6-7 juni
2013
RAS mental - MH i 16 september. Få figuranter.
RAS utställning – Utställning för 2015 söks men Erika kollar vad det innebär
om man drar sej ur. Klubben ska utbilda en utställnings ansvarig. Erika kollar
kostnader.
Tävling – Jenny har besökt sektorn. Tävlingarna för 2012 under kontroll.
Två datum för tävlingar söks 2014. 2013 tävlingsansökan är klart. är klart.
Tjänstehund - DM trea i lagtävlingen
Hundägarutbildning - Höstens kurser
Aktiveringskursen: fyra anmälda
Valpkurs: Vickan ta den
Agility fortsätt.: Bitte startat nu.
Allmänlydnad i höst: Gunilla senhösten
Rallylydnad - Tävlingar 2013. Skriva ett rekommendations brev för rallylydnads
lärare åt rén – Jenny skriver.

7. Vision och målsättning
Träff med sektorerna planeras 23/10 kl 18.00 med middag. Jenny skickar inbjudan till
sektorerna.

8. Hemsidan
Nya datum av Bitte och Jenny till Nina om träff med henne ang. hemsidan. Face book är en
trevlig samlings plats. Det har förkommit mindre trevliga inlägg som skadar mer än att det är
trevliga.
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9. Annonsbladet
Medlemskväll och utställningen läggs ut på annonsbladet. Mejla Bitte om detta.

10. Studiefrämjandet

11. Marknaden
Ny organisation för marknaden krävs för att få detta att fungera nästa år. Träff med
kommunen under hösten.

12. Utbildningskonferansen
9-11 november lördag och söndag. Inbjudan kommer senare. Swedeck: Spårhuden och
lukterna. Klubben står förkostnaderna. Styrelsen ser att någon från varje sektor kan åka.

13. Hösten 2012
Styrelsen har köket 19/8. Jenny pratar med Elin.

14. KM
Klubbmästerskap 13/10 kl 10.00. Nytt för i år är en utställning.

15. Nästa möte
5/9 kl 19.00 Erika N tar fika
- Planera KM nästa styrelsemötet
- Skydd för luftvärmepumpen

16. Övriga frågor
Funktionärs och instruktörs lista – Erika sammanställer en lista över alla instruktörer.
New Body – Gunilla tar hand om New Body försäljningen. Gunilla bestämmer datum för
start.
Städa bakom stugan – Gunilla tar med släpvagn och vi städar 19/8. Fylla ut hålet på planen.
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Justerare

____________________________

___________________________

Elisabet Nilsson

Ulf Nilsson

___________________________
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