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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 inga övriga frågor.

4. Protokollsuppföljning
Cirkelledarutbildning
Är genomförd, 3 st klubbmedlemmar deltog i både steg 1 och steg 2.
Sekreterardator
Den är inköpt.
Vägen
Har fått 2 förslag;
1. Dika ur på sidorna om vägen och lägga duk på vägen och sedan fylla upp vägen med
materialet från dikena och nytt material, ca 60 000.
2. Dika ur på sida om vägen, bitvis duk, lägga en trumma, ta bort massorna från dikena
och sedan fylla på med nytt material, ca 30 000.
Erica ber om en offert och Jenny kollar upp materialkostnader från ett annat företag.
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Valberedningen
Inget nytt men det arbetas på att hitta en suppleant.
Sop-/krattmaskin
När gräsplanen är så torr att det går kommer den att sopas, viktigt att det blir innan
agilitytävlingen och helst innan den inofficiella utställningen. Elin tar kontakt för att boka
sopningen.
Träningshelg 25-26/4
Idag är det 12 st anmälda. Elin gör en till blänkare på FB-gruppen. Sista anmälningsdag är
den 21/4 och efter det delas gruppansvariga upp vid stugstädet den 22/4.
Draghund
Bordläggs, Erica C är kontaktperson.
Sektorsträff
En mycket trevlig kväll där datum för årets verksamheter skrevs upp och stugöppet, kök,
prova på och ansvarsområden planerades upp. Ansvarsområden bifogas protokollet.
Hyra av plan
Har inte fått något svar, Jenny är kontaktperson.
Medlemsmöte
Bitte har planerat upp den kvällen tillsammans med föreläsaren.
Kalender/kontaktuppgifter
Styrelsen läste igenom dokumenten och det är några ändringar som Bitte får uppdatera.

5. Rapport sekreterare
ÖND inbjuder till föreningsteknik den 18-19/4 i Umeå, tyvärr kan ingen av oss delta.

6. Rapport kassör
En redovisning för marsmåna och budget för BoL godkändes.

7. Rapport sektorer
Agility- Tävling 30-31 maj, planering rullar på.
RAS mental- MH 23 aug.
RAS utställning- Inoff. 14 maj, planeringen rullar på. Inför den officiell den 12/9
kommer snart en annons. Anmälningssystem har kommit och kan användas till den
officiella utställningen. Styrelsen har tagit emot en skrivelse gällande poängsystemet
för utställnings kannan. Sektorn har fått i uppgift av styreslen att titta över
poängsystemet och styrelsen står bakom deras beslut att samma
poängssystemet ska vara kvar. Ett förtydligande kommer att göras att
poängberäkningen gäller endast officiella utställningar. Styrelsen besvarar skrivelsen.
BoL- Lydnadstävling 24 maj, Paula kontaktar Gunilla.
Tjänstehund - Vilande, kontaktperson Jenny Lund
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Hundägarutbildning- För instruktörsutbildningen har intresseanmälningar lämnats in.
Tyvärr ingen anmäld till agility fortsättnings kurs, en valpkurs planera att starta den 26
april.
Rallylydnad-Tävling 9-10 maj, planeringen rullar på.

8. Vision och målsättning
Punkten för stå kvar i dagordningen, viktigt att det är ett levande arbete kring detta. Tavlorna
ska sättas upp.

9. Hemsidan
Städkväll, krattkväll, stugöppet, prova på kvällar, lydnadstävling, instruktörsmöte(bort). Går
det att göra mindre text under rubrikerna så det går lättare se aktuella händelser.

10. Annonsbladet
April, inskickat
Maj, stugöppet börjar på tisdagar i maj, rallylydnadstävling, agilitytävling och inoff
utställning.

11. Stugstäd 22/4
Elin och Bitte är ansvarig för organisation och mat.

12. Krattkväll 12/5
Ytorna runt planerna ska krattas, Bitte ordnar lite mat.

13. Priser domare/tävlande
Domarpriser finns till Rallylydnadstävlingen. Paula kontaktar Baudin för förslag på nya
domarpriser, 200 kr, till nästa styrelsemöte. De tillfrågas även om de vill ha en sponsorskylt.
Det finns funktionströjor och ficklampor som priser till tävlande.

14. Nästa möte
4/5 kl 18.30

15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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___________________________
Justerare Linda Strandgren

___________________________
Justerare Erica Carlsson

___________________________
Sekr. Jenny Lund
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