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Närvarande: Fredrik Berg, ordförande
Hanne Eriksson, kassör
Carina Svedberg, sekreterare
Dorothy Johansson
Karina Berggren
Roland Sjösten
Ej närvarande: Christer Persson, vice ordförande
Britt-Marie Lindberg

s1
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

s2
Föregående mötesprotokoll godkänt och läggs till handlingarna.

s3
In- och utgående mail-post diskuteras och läggs till handlingarna.

s4
Kassören redovisar resultat- och balansrapport. Jämförande budget 2014/20t5 och
prognos 20L6.20000 till a,nläggningsfond, frågan tas upp på årsmötet.
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Information från kommitt6erna:
HUK: Det kommer att starta en grundkurs i allmänlydnad den21,/L. Det finns
anmälda till alla kurser som planeras i vår, så kurserna kör igång som det är
planerat.
Diskussion angående uppdelning av HUK. V g se under övriga frågor.
Ledarträffar 20t5 planeras till den 2 juni och 2L november.
tÄVS: lntä hant så mycket sedan föregående styrelsemöte. Anordna utbildning av
tävlingssekreterare i vår diskuteras. Nils avgår som sammankallande.
RUK: Inget speciellt.
STUGA: Inget speciellt. Har sett över elstaketet så att det fungerar. Varit i kontakt
med tekniska förvaltningen angående arbetet med agilityplanen. Fått 16000 i bidrag
av kommunen för detta arbete. |ordmassor finns via kommunen, som behövs för att
fylla upp agilityplanen, vi står för frakten av dessa. Arbetet kan eventuellt påbörjas i
slutet av februari alternativt slutet maj/början juni.

PR-INFO: Inget speciellt.

TEMA: Inget speciellt.
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AGILITY: Fråga från Horsecentrum om att hyra ridhuset för träning. Kostar 200
kronor i timmen. Agilitygänget tränar i vinter i Djupadal.
RALLYLYDNAD: Inget speciellt.
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Reseersättning vid instruktörsutbildning utanför länet:
Diskussion angående detta. Lite olika meningar.
Styrelsen beslutar; upp till 50 km radie från bostaden till utbildningsorten
utgår ingen ersättning. Om sträckan är mer än 50 km enkel resa får man
milersättning enligt den skattefria tariffen,
s7

Förberedelser inför årsmötet:
Hänskjuter denna punkt till nästa styrelsemöte.
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övrigt:
Diskussion angående bildande av en ny kommitt6 för samordning av
funktionärsutbildning och av ledare samt de som går grundmodulen. Inom HUK
kommer att ligga ansvar for kursverksamheten på klubben. Dels för lydnad/bruks,
agility - och rallylydnad.
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Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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