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Närvarande: Heléne Borgryd, Tina Ekander, Christian Fast, Susanne Gustavsson, Ellen
Knutsson, Åsa Kronborg, Berth Ljunggren, Eva Vinrot.

§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Susanne Gustavsson hälsade alla välkomna

§ 2.

Protokolljusterare
Mötet valde Heléne Borgryd till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg under punkt 8 b. erbjudande om att köpa snöslunga.

§ 4.

Godkännande av före gående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.

Rapporter och skrivelser
a)

Info från SBK
Förtydligande kring anmälan och avgifter för deltagande i kongressen.

b)

Info från disktriktet
Inbjudan uppdatering testledare MH. Inbjudan till årsmöte, Susanne kan inte åka.

c)

Info från SKK
Inget

d)

Övrigt inkommande
Kommunen erbjuder klubben att organisera valborgsfirandet vid Linneasjön.
Klubben saknar ideella krafter och tackar nej. Studiefrämjande har skickat inbjudan
till sitt årsmöte. Ingen i styrelsen åker.

§ 6.

Ekonomi
Ellen presenterade aktuell resultatrapport. Agilityns sista tävling resulterade i 2 400 kr.
Styrelsen beslutade att godkänna renovering av ytterdörrar för ungefärligt belopp om 1 500 kr.

§ 7.

Kommittéer
Agility
Två personer får tillåtelse att utbilda sig till tävlingsledare, Madde och en till. Kostnad 1500 per
person samt reseersättning.
Styrelsen godkänner att kommitteen köper in A-hinder, 12 000 kr, Gunga 8 000 kr,
nummerskyltar, 1 700 kr, priser 2 000 kr. Frakten på hinder kostar 4 000 kr.
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Den 15/4 hålls ett upptaktsmöte och gemensam träning planeras att hållas på söndagar lite
längre fram i vår.
Utställning
Hade möte v.9. Planering för utställningar 2018 och 2019 pågår för fullt med bokning av
domare osv. Kommitteen har beslutat att inte ansöka om utställningar 2020. Styrelsen
godkänner att kommitteen köper in två tält till enligt budget.
Kommitteen undrar vad styrelsen gör för att engagera fler i stugkommitteen. Eventuellt kommer
vi att söka ideella krafter via facebook men främst får man prata med medlemmar personligt.
Frågan om det ska kosta något att få sin logga på klubbens hemsida kom upp. Eva tar en
diskussion med en konsult inom marknadsföring internet (konsulten ställer upp för en
symbolisk ersättning).
Utbildning
Valpkurs har nyss startat, och den 7/3 startar momentkursen som fylldes på snabbt. Mixkurs,
prova på spår och agility-nybörjare är på gång.
Lydnad/bruks
Tävling i lydnad sker den 8 april, 5 anmälda än så länge. Åsa Stumpf har gått ur kommitteen
och Berth Ljunggren har tillkommit, han är även sammankallande.
§ 8.

Aktuella frågor
a)

Renovering nedre plan
Agilitykommittéen bekräftade att den yta som offerterna omfattade inte räcker till för
att anordna tävling på. Minst det dubbla behövs, 30 X 40 m, dvs 1200 m2 . Berth
försöker få in tre nya offerter på aktuell storlek. Medlemsmöte bokas till antingen 19,
26 april eller 3 maj, Susanne kontrollerar om det går att få till en gästföreläsare och
vi anpassar datumet efter det. Vi får hoppas att snön inte ställer till det så att vi inte
får in några offerter då medlemsmötet avser att rösta kring olika alternativ. (Eva
fixar inbjudan och Ellen mailar ut den, senast en månad innan mötet)
Styrelsen funderade också på hur vi gör om det blir så dyrt att klubben saknar
ekonomiska förutsättningar? Kan övre planen vara ett alternativ, den kanske är bättre
i grunden så renovering av den blir billigare? Lydnadsträning och kurser (valpar,
allmänlydnad, rallylydnad, allmänlydnad osv) har inte samma behov av jämnt
underlag som agility och kan utföras på nedre och nya planen? Styrelsen arbetar
vidare med frågan.

b)

Snöslunga
Klubben har fått erbjudande om att köpa en begagnad snöslunga och styrelsen
beslutade att tacka nej.

§ 9.

Övriga frågor
Klubben tar hjälp av en extern facebook-konsult (ställer upp för en symbolisk ersättning) för att
öka kunskapen om hur det fungerar.
Johanna Gustavsson har erbjudit sig att fotografera klubbens ekipage och ordnar ramar och
lister. Hon får köpa in det material som behövs.
Städdagen flyttas så att den anpassas efter medlemsmötet, antingen 26/4 eller 3/5.
Styrelsemöte under året kommer att hållas: 9/4, 7/5, 4/6, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

Sida 2 av 3

§ 10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2018-04-09, kl. 18:30.
Medlemsmöte: Antingen 19/4 eller 26/4.

§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Susanne Gustavsson

Eva Vinrot

Heléne Borgryd

Ordförande

Sekreterare

Protokolljusterare
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