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§ 11  Ordförande öppnar mötet 

 

§ 12  Dagordningen godkändes 

 

§ 13  Förra mötets protokoll godkänns på nästa möte 

 
 

§14   Sektorer och kommitteér: 

 

  -Bruks/lydnad - det är en lydnadstävling 18/5. Det är problem med  

  skrivare. Vi har ingen på klubben längre. Den enda som finns är Emma 

  D. Vi har inte ens gett henne en uppskattning eller ett tack de andra  

  gångerna hon hjälpt oss. Det är nog det första vi bör göra, så hon vill  

  fortsätta att hjälpa oss fler gånger. Denna tävling i maj är löst men i höst 

  vet vi inte om hon vill igen men vi hoppas på det.   

  -Utbildning - Alicia gick igenom avtalet som skrivits med Helena E som 

  avtalsinstruktör. Vi behåller ett exemplar (Robie tog hand om det) och 

  Helena har ett. Den första kursen som hålls är en valpkurs med start i 

  maj. Robie ska fråga om Annie Nilsson vill vara hjälpinstruktör då. 

  Ingen kan gå på KUL-träffen i distriktet men vi har meddelat detta. 

  Carin vill ev bjuda in Sophie Ericson från Häst och Hälsa till klubben för 

  en föreläsning. Alicia kollar om studiefrämjandet kan bidra med en  

  summa.  

  -Rus 

  -Agility 

  -Rallylydnad 

  -Specialsök 

  -Hemsidan 

  -Distriktet 

  -Trivsel - när det är klubbmöte i maj anordnas en loppis med hundgrejer. 

  Alla får sälja och köpa, även icke medlemmar. Vi fixar    

  frallor och enkel fika till försäljning.  

  -Stugan ute/gräsklippning - Siv kollar med entreprenören som ska  

  gräva om varför det dröjer.  

  Det är mycket myror vid dogparkourbanan. Vi ska se om saften med  

  aspartam hjälpt och ev kanske flytta banan ner till "gropen". Men vi  

  försöker få bort myrorna vid banan först.  

  -Stugan inne 

    

§15  Kassörens rapport: ingen kassörsrapport  



 

§16  Inkomna handlingar: 

  Vi har glömt fråga Helena E om hon vill fortsätta ta hand om mejlen  

  efter årsmötet. Hon kan tänka sig att fortsätta med den uppgiften.  

 

§17  Övriga frågor: 

   Siv undrar om vi vill hyra ut klubbstugan, planer och ev. ha elstolpar  

  uppe för husbilar/vagnar. Hon visste kanske flera klubbar som kunde  

  tänka sig att hyra. Styrelsen tycker att det är en bra idé för att hålla   

  klubben levande och för att få in lite pengar.  

 

§18  Nästa möte - klubbmötet i maj 

 

§ 19  Mötets avslutas  

 

 

Justeras 

 

 

Robie Aqvilin       Alexandra Nilsson 

Ordförande        Sekreterare 


