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Medlemsmötesprotokoll 2018-09-10
Närvarande:
15 st. medlemmar + 3 ur styrelsen
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och justerare för mötet
Anna Thunell sekreterare, Maria Hurtig Sparr och Linda Jonsson justerar.

§3

Fastställande av dagordning
Godkändes.

§4

Föregående protokoll
Godkändes.
Kvarstår att fixa, utbildning/uppgradering av våra MH figuranter, vi inväntar svar
från Sune o distriktet.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
B, Skrivelser utgående

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Se bilaga ekonomi.
Intjänat på ideella uppdrag under sommaren ;
Mörksuggejakten 14,000 kr
Dalhalla 11,200 kr
Clas Ohlsons jubileumsfest 9,300 kr
B, Sektor
AgilitySektorn
Vi har haft tävling 1-2/9 klass 2, domare från Kiruna vilket var uppskattat från de
tävlande ekipagen som kommer härifrån, kul med ”ny” domare.
Planerar för tävling tillsammans med Mora BK under höst/vinter.
Träningsplanen i Leksand har avvecklats då Leksands kommun behöver ytan till
annat ändamål. Vi har sålt bort ej godkända hinder till privatpersoner och fått in
2500 kr för dessa hinder.
Lite problem finns med att hindren lämnas ute vind för våg på planen i Rättvik,
här måste det bli ordning annars kommer hindren att förvaras inlåsta.
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TävlingsSektorn
29/9 Spårtävling, appellklass
1/12 Lydnadstävling, alla klasser, inomhus i Insjöns ridhus.
HundUtbildningsSektorn
13/9 startar vi två valpkurser, Nina och ev. Kerstin som instruktörer beroende på
antal.
Vecka 38 startar Therese en ny kurs i NoseWork.
Brukskursen kommer att rulla på varannan vecka under hösten.
Kricko har en ny utställarskola på gång.
Siv håller i öppen rallyträning på torsdagar.
En Grundmodul utbildning är på gång att startas av Distriktet, har vi någon
intresserad?
RasUtvecklingsSektorn – mental
Vi inväntar vidare svar från Sune. Maria Hurtig Sparr kontaktar Elisabeth
Torstensson på Distriktet i ärendet.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
19/8 hölls en inofficiell utställning på klubben, mycket lyckad!
Utställningen DalaDubbeln 10-11/11 hålls i Insjöns Ridhus,
(11/11 är det Gagnef som är arrangör).
TjänstehundsSektorn
KU-helg har hållits i Linghed och där var alla vår tre ekipage med.
4-dygns övning i Älvdalen vecka 40.
DraghundsSektorn
Tävling i barmarksdrag i Mora 15-16/9.
RallylydnadsSektorn
Stort intresse för träning på Sivs torsdagar klockan 18,00, kul!
Stefan Hedell med Kippis har deltagit på SM.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
En aktiv medlem arbetar med staketet runt agilityplanen, stort tack!
Vi väntar på en maskin som kan planera ut massorna som vi har fått.
Veckolistan har som vanligt fungerat fint men behöver fyllas på med namn
framöver.
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Kiosken
Igen rapport.
Gläfset
Ingen rapport.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Möte 12/9, med inriktning utbildning. Tuttan, Therese L och Therese E deltar.
Nästa möte har tema regelrevidering.
§7

Övriga frågor
Har vi sett över möjligheten att söka bidrag för att utveckla vår anläggning, tex ut
allmänna arvsfonden? Styrelsen tar med sig frågan.

§8

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

Nästa medlemsmöte är årsmötet.

Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Marie-Louise Caris, Ordförande
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