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1. Mötets öppnande
Vice ordförande Elin Dalsfelt hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Linda Strandgren och Erica Carlsson valdes till justerare.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkändes och punkter under övriga frågor togs upp.

4. Protokollsuppföljning
Lekhörna-Avvaktas med till lektionssalen är färdig.
Cirkelledarutb.-Jenny har haft kontakt med Anki på Studiefrämjandet för att få ett datum.
Utbildningen kommer att bli aug-sept.
Nätverksskrivare/kopiatorn(lathund) – Är på gång, blir klart till nästa möte.
SBK-tävling-Bitte har inte fått svar SBK-tävling utan hon fortsätter med frågan.

Sponsorer-Erika N väntar på loggorna från alla företag som ska vara med på skylten. När hon
fått alla kontaktar hon Christer F som gör skylten alt skyltarna. Hon meddelar styrelsen när
Christer F börjar med skylten. Elin har kontakten med Erika N.
Fotografering- Laddare är beställt och batteriet är återfunnet. Kameran och laddare är nu i
kassaskåpet.
Köket, extra hyllor- Bitte har kontakt med Ulf N som kommer att sätta upp konsoler för
extra hyllor i köket.
Hedersmedlem-Bordläggs till nästa möte.
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Toalett, städförråd och beslut om VVS- Städförrådet är färdigt. Ett varv till med färg sedan
är toaletterna klara, Gunilla gör det under v 16. Snickaren kommer och fixar golvet. I
lektionssalen är det kvar att sätta upp lister samt tavlan, Elin pratar med Izzo så detta sätts
upp.
Beslutet angående installation av VVS blir Arvos i Nordmaling. Inköp av toaletter och
handfat gör Izzo i samråd med Arvos.
Vägen- Erica kontaktar för hyvling av vägen. Jenny pratar med P-A om han kan kontakta
kommunen gällande vägen.
Valberedningen- Jenny har mejlat förslag till Gunilla men inte fått någon återkoppling,
Jenny fortsätter med uppgiften.
Entréskylt-Christer ordnar en ny skylt.
(Stadgarna mm- Jenny/Elin/Bitte, majmötet)

5. Rapport sekreterare
Inga rapporter.

6. Rapport kassör
Alla budgetar har kommit in till styrelsen, Rallylydnad kan inte budgetera för kurser. Alla
kurser ska ligga under HUS. Funktionärs- och figurantutbildningar ligger under varje sektor.
Jenny mejlar ut ändrade budgetar från sektorerna till alla i styrelsen och till sektorsansvariga.
Marsmånad har gått plus. Föreningsbidraget från kommunen har kommit.

7. Rapport sektorer
Agility- Planerar för ett träningsläger 16-17/5, Linda frågar Anna-Lena hur lägret ska
finanseras. Agilitytävling 31/5 & 1/6. Träningskväll på torsdag kl 18.30
RAS mental- Uppdateringshelg, 6 funktionärer från klubben deltog.
RAS utställning- Inoff.utställning är den 29/5, idag är det 30 st anmälda. Mer
information finns på hemsidan och sista anmälningsdag är den 27/4. Domare är klart
för den officiella utställning 2015. Anmälan till den officiella utställning den 14/9
läggs på hemsidan när den inofficiella utställningen är genomförd.
BoL- Lydnadstävling 25/5, Jenny mejlar Gunilla för att kolla tävlingen. Träningskväll
på torsdag kl 18.30
Tjänstehund - Vilande
Hundägarutbildning- Vårens kurser är i full gång.
Rallylydnad- Linda L står på kö för domarutbildning. Tävling 10-11/5. Träningskväll
på torsdag kl 18.30
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8. Vision och målsättning
Sektorsträffen den 13 mars deltog flera från varje sektor. Årets tävlingar, stugöppet, prova på
kvällar, köksansvariga planerades upp. Tyvärr glömdes fördelningen av anvarsområde men
det har mejlats ut i efterhand och inga kommentarer har kommit på det. Ansvarsområden för
2014 bifogas till protokollet. Hemsidan presenterades av Nina.
Plansch för att presenteras vision och målsättning, styrelsen tycker att den var bra. Linda S
kontaktar Lena E så den kan tryckas upp.

9. Hemsidan
Nina har fått mejl om lägga in stugöppet, prova på kvällar, annons om kratt- och städkväll
samt KM.

10. Nätverket
Det finns inget nätverk i stugan just nu, simkortet är låst. Jenny ska kontakta telia för ny
pukkod.

11. Annonsbladet
Utställningen och ringträning, stugöppet i maj och juni kl 19.00

12. KM 27/4
Samling klockan 10.00, tävlingsstart kl 11.00. Sektorsansvariga får i uppdrag att samplanera
dagen, ett förslag är att Rally och Lydnad startar på gräsplanen och att Agility och Bruks kör
igång lite efter, då kanske domare för svårklass agility hinner komma. Jenny kollar om P-A
kan stå vid grillen. Elin köper in hamburgare med tillbehör. Jenny mejlar ut information till
sektorerna.

13. Gräsklippning
Jenny mejlar ut en fråga till sektorerna om några vill delta i en grupp för gräsklippningen. En
annons till hemsidan samt till facebookgruppen.

14. Visa klubben i Nordmaling
Vi deltar i konsumdag och arrangerar egen kväll i studiefrämjandets lokaler under aug-sept.

15. Städ- & krattkväll
24/4 är det städning av klubbstugan kl 18.00, fika blir varmamackor, Elin handlar.
8/5 krattning av planer kl 18.00, fika blir hamburgare, Elin handlar. Ta med egna krattor.
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16. Nästa möte
7/5 kl 18.30

17. Övriga frågor
Medlemsmöte under hösten
Förslaget är att det blir under septembermånad.
Årsmöte för Studiefrämjandet 27/4.
Vi skickar ingen representant, det är KM samma dag.

___________________________
Justerare Linda Strandgren

___________________________
Justerare Erica Carlsson

___________________________
Sekr. Jenny Lund
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