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Föregående mötesprotokoll
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In- och utgående mail-post
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Ekonomisk rapport
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Rallylydnadskommitt6n
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Övriga frågor
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Mötets avslutande
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pRoroKoLL sryRrLSEuörE 2014-05-05 kI.18.30 - 20.50
Närvarande: Fredrik Berg
Christer Persson
Hanne Eriksson
Carina Svedberg
Britt-Marie Lindberg
Dorothy Johansson
Ej närvarande: Karina Berggren
Roland Sjösten
Inga-Lill Nilsson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

sr
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

s2
Föregående mötesprotokoll justeras och läggs

till handlingarna.

s3

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

s4
Kassören Hanne Eriksson redovisar resultat- och balansrapport.
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Information från kommitt6erna:
HUK: Planerar för fullt infor höstens kompetensutveckling med Maria Brandell och
har ett par punkter de vill stämma av med styrelsen. Vi kommer att bjuda in HUK till
nästa styrelsemöte för en diskussion.

tÄVS: Det flyter på. Tävlingssäsongen är igång. Har inte haft något möte nyligen.
RUK: Utbildat fem nya B-figuranter i MH. Under helgen 24-ZS april var det centralt
beskrivningsmöte för MH på klubben.
STUGA UTE: Christer informerade om att fönstren till stora lektionssalen har
kommit och kommer att sättas in söndagen den 15 juni.
STUGA INNE: Kämpar på. Inköp inför agilitytävlingen och rallylydnadstävlingen är
gjorda. Vi beslutar att gå ifrån att redovisa funktionärskostnader, kommer att
belastas köket och inte varje kommitt6. Stuga inne får i uppdrag av styrelsen att se
över priserna.

PR-INFO: Sköter sig som vanligt.

Ostra Varevägen
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TEMA: Föreläsning ikväll om bland annat näringslära och färskfoder.
Veterinärkväll den 1-9 maj.
AGILITY: Officiell agilitytävling anordnades den 3 maj i klass 1 och klass 2. Mycket
beröm från tävlande för bra tävlingar och vår fina anläggning.
Sekreteraren kommer i fortsättningen att ta emot anmälningarna till agilitykurser,
både grundkurs och fortsättningskurs samt skicka ut startbrev till respektive kurs.
RALTYLYDNAD: Har klart allt inför tävlingarna den 11 maj. Funktionärer finns för
tävlingen, cirka 15 styck.
Britt-Marie ska vara rallylydnadsinstruktör under ett läger i början av augusti och
vill då låna skyltar och skylthållare från klubben under de fiira dagar som lägret är.
Styrelsen anser att det går bra att låna detta.

s6
Övrigt:
Angående sopor som blir när vi har tävlingar. I den mån att soporna inte får rum i
våra tunnor så får den som står för tävlingen ringa till Fredrik för eventuell extra
tömning.
Angående Sörbydagarna: Vi kommer att medverka med rallylydnad,lydnad och
agility vid Sörbydagarna lördagen den 1-0 maj.
Annons i Commersen: Lena Granell har varit i kontakt med Commersen. Vecka 32
var annonsplatserna på första sidan slut, vi kommer att ha annons på första sidan av
Commersen vecka 33 och 35 inför höstens kursutbud.
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Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Fredrik Berg Ordförande

Carina Svedberg Sekreterare

