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Protokoll
Styrelsemöte 2021-05-04

§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet.
§2 Val av justerare
Till justerare väljs Jennie Sjöström
§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns och fastställs
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna
§5 Rapport kassören
Kassör Johanna Sallerbäck rapporterar att det finns 67144,96 kronor på
kontot och att resultatet är 2382,64 kronor
§6 Rapport medlemsansvarig
Klubben har 78 medlemmar
§7 Övrig rapportering
Inget att rapportera
§8 Rapporter från grupper
a) Agility
Hindren är nu uttagna. Jeanette Johansson, Jessica Johansson mfl
fixar iordning och kommer att få ersättning om de har några utlägg i
samband med det.
b) Bruks
En gång kvar på personsökkursen, spårkursen startar den 15 maj, 5
är anmälda till den kursen.
c) Hemsidan
Det blir lite småändringar då och då.
d) Köket
Inget att rapportera
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e) Lydnad
Lydnadstävlingen i juli ställs in. Jennie Sjöström fixar så den kommer
bort.
f) Nosework
Inget att rapportera
g) Rallylydnad
Planerade kurser blev inställda på grund av för få anmälda. Rebecka
Lundqvist planerar att hålla i en träningsgrupp.
h) Sponsring
Inget att rapportera
i) Stuga/plan
•

Utemöbler behöver tas ut

•

Vi behöver gå igenom utemöbler och kasta det som är trasigt. Det
kommer att göras vid styrelsemötet i juni.

j) Tjänstehund
Inget att rapportera
k) Utbildning
Till nästa säsong kommer en sista anmälningsdag att införas för
kurser.
§9 Övriga frågor
•

Simon Sallerbäck och Tomas Kettle kommer att meddela på
messengergruppen när vattnet är påsatt.

•

Tomas Kettle har genom politiska uppdrag fått veta att en inhängnad
hundlek-/rastgård har diskuterats inom kommunen. Kan vi som
klubb ta på oss skötseln? Klubben är intresserad. Tomas kontaktar
kommunens gatuchef Mikael Jonsson för ett möte med honom och
kommunalrådet Mattis Geving. Tomas och Anna-Lena representerar
klubben på mötet.

•

Till minne av Inger Timan kommer klubben att sätta in 1000 kronor
på Cancerfonden inför begravningen. Anna-Lena tar kontakt med
begravningsbyrån.

•

Då vår kassör inför årsmötet (som blev inställt) aviserat sin avgång och
en ny kassör skulle tillträda, har styrelsen som förslag att, den inför
årsmötet tilltänkta kassören, Anna-Karin Andersson blir adjungerad
kassör till årsmötet och Johanna avgår. Styrelsen tar beslut i frågan
på nästa styrelsemöte i juni.
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•

Vår instruktör Maria Löf har haft utlägg för kursmaterial och får
ersättning för det.

§10 Nästa möte
Nästa styrelsemöte den 17 juni klockan 18.00 på klubben. Vi tänder grillen.
Var och en tar med vad de vill äta. Anna-Lena fixar en kaka.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande Anna-Lena Nord Avslutar mötet.

