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Närvarande: Fredrik Berg, ordforande
Rose-Marie Olsson, vice ordförande
Roland Sjösten, kassör
Karina Berggren
Marie Svensson
Anna Andersson
Elisabeth Sjöberg
Meddelat förhinder:
Carina Svedberg,
]enny Hjalmarsson

s1
Ordforande hälsade alla välkomna och fcirklarade mötet öppnat.
Rose-Marie ombads vara mötessekreterare.

s2
Föregående mötesprotokoll godkänt och läggs till handlingarna.

s3
In- och utgående mejl-post diskuteras och läggs

till handlingarna.

s4
Kassören redovisar resultat- och balansrapport.
Kassören redovisade resultat per kommitt6 och det ekonomiska läget fram
styrelsemöte.

till detta

ss
Information från kommitt6erna:
Hundägarutbildningskommitt6n: Skickat ut inbjudan till forsta tillfället för
grundkurs grupp 1 och påbörjat arbete med kurs nr 2. Utvecklar och jobbar med
klubbens kursutbud.
Funktionärsutvecklingskommitt6n: Planering av grundutbildningsmodul pågår.
Utvecklat informationsblad "Vad kan man göra i och för klubben?" som
instruktörerna kan använda for att informera kursdeltagare om funktioner och
arbetsuppgifter inom klubben. Namnlistor finns uppsatta i klubblokalen där
intresserade kursdeltagare kan skriva vilken funktion de är intresserade av.
Tävlingskommitt6n: Samlar funktionärer 20 feb för att fördela arbetsuppgifter på
tävlingar under året. Auktoriserade funktionärer samlas 15 feb. Planering av
spårmarker för SM201B pågår. Detaljer om klubbläger kommer att publiceras när
planeringen är klar.
Mentalkommitt6n: Kommer att kalla till möte för att informera funktionärer och
besätta roller för kommande MT och MH.
Stugakommitt6n: Ute - arbetsuppgifterna löper på. Möte i april. Inne - har handlar
till kafeterian. Kommer att ordna mat till årsmötet.
PR/Info: Inget nytt, arbetet flyter på.
Temakommitt6n: Gjort försök att få ny sammankallande utan framgång.
Kommitt6n ligger "lågt" under våren. Rose-Marie kontaktar veterinär infor
veterinärkväll på klubben. Planeras i slutet av april.
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Agilitykommitt6n: Tre inom agility har påbörjat ledarutbildning.
Rallylydnadskommitt6n: Susanne Melkersson Magnusson och Ann-Lill Stark
fortsätter att upprätthålla kommitt6n. Styrelsen hjälper till med att få fler deltagare
till kommitt6n.
Distriktskommitt6n: Carina Svedberg tar över sammankallanderollen för
kommitt6n.
Sociala medier: Arbetet löper på bra.

s6
Övrigt: Diskussioner fordes om planering av årsmötet. Anna fixar blommor. Fredrik
ordnar maten.
Diskussioner fördes om vilka som menas när begreppet "tävlingsekipage" används i
sammanhang där klubben/tävlingskommitt6n organiserar träningsläger.
Tävlingsekipage utgörs av alla som har lust att tävla och vill ha ut något av ett
träningsläger. När de blir erbjudna att delta på träningsläger på klubben, görs en
uppdelning utefter tävlingsekipagets behov och tävlingsnivå. Det kan innebära att
några ekipage ges tillfälle att delta aktivt vid vissa arrangemang, medan andra
erbjuds delta som åhörare.

s7
Ordforande förklarade mötet avslutat.
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