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Styrelsemötesprotokoll 2016-09-12
Närvarande:
Marie-Louise (Tuttan) Caris, Anna Thunell, Anna Nygårds, Maria Hurtig Sparr, Jeanette Björklund.

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Maria Hurtig Sparr valdes att justera.

§3

Fastställande av dagordning
Godkändes.

§4

Föregående protokoll
Godkändes.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
 Jerring fonden Rättviks Kommun.
 Inbjudan att delta vid Hundens Dag vid Beca Butik AB 24/9.
Vi tackar nej men Micke Brandfors kommer att ta fram ett informationsblad
om klubben som kommer att finnas i butiken vid tillfället.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Se bilaga som bifogas protokollet.
B, Sektor
AgilitySektorn
Två kvällstävlingar ska hållas i september.
Helgkurs för nybörjare inom kort.
Nya hinder är beställda och vi inväntar leverans snart.
TävlingsSektorn
Lägre Spår 24/9 2016.
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HundUtbildningsSektorn
Nina jagar nya instruktörer.
vi har för tillfället kö till valp- och allmänlydnadskurser, Carolin och Anita är
tillfrågade om att hålla kurs.
Kricko startar upp en ny omgång av utställarskolan.
Amanda ska ha en agilitykurs och är tillfrågad om att hålla en kurs i
allmänlydnad, där inväntar vi svar.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen rapport.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Utställning i körhuset, Daladubbeln 19-20/11.
TjänstehundsSektorn
Ingen rapport.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
RallylydnadsSektorn
KM vid klubbhelgen, Emil Falk dömer.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Telefonen fungerar igen, men vi säger upp vårt fasta avtal med Telia.
Uppdras till kassören av ordna detta med Telia.
Micke Brandfors tar åt sig att kolla upp vårt gamla befintliga larm och ta in pris på
att ev. byta ut det mot ett modernare.
Agilityflaket ska flyttas till parkeringen, tuttan kollar med Peter Fallgren om detta.
Städ/veckolistan är fylld till vecka 46 .
Kiosken
Ingen rapport.
Gläfset
Nytt nummer kommer ut under hösten.
Hemsidan
Vår nya webbmaster Micke önskar feedback.
Distriktet
Maria åker på möte 13/9.
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§7

Projektgrupper
Utomhusstädning
Datum för städdag spikas snarast, och annonseras ut till alla medlemmar.
Vi bjuder på grillad korv denna kväll, vi informerar på medlemsmötet.
Paviljongen
Micke Brandfors har kört alla gamla möbler mm. till soptippen.
Alla väggar är spacklade och väntar på att målas.
OvanSiljans EL har varit och kollat elen, de har lämnat en offert på lämpliga
åtgärder.
Klubbhelg 17/9
KM i rallylydnad, 11 st. anmälda, första start 13,00, Emil Falk är domare.
Sen blir det lekar, samkväm och gemensam middag.

§8

Poängjakten
Liknande vinster som förra året, presentkort på Big Street eller som alternativ
Beca eller Quality K9. Vi funderar vidare på vinster i lotteriet.

§9

Inomhusträning i vinter i Leksands Ridhus
Vi har frågat om att boka tider på söndagar, vi kan variera mellan fm/kväll.
Vi inväntar svar från Leksands Ridklubb.

§10

Kopiatorn
Vi beslutar att avveckla den stora kopiatorn i klubbstugan.
Kassör Sofie uppdras att säga upp avtalet per omgående.

§11

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§12

Mötets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte
12:e oktober 2016 på klubben, Tid 18.30.
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Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie-Louise Caris, Ordförande

Maria Hurtig Sparr

