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Närvarande: Mikael Löfberg, Olof Eliasson, Claes Gegerfelt, Ruby Rydén, Ewa
Samvik, Jens Nilsson, Lars Fredriksson, Roland
Månsson, Lena Ytterberg, Ingemo Svensson samt
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Meddelad frånvaro:
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1. Mötets öppnande
Micke hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående protokoll lästes genom och godkändes.
3. Inkomna skrivelser. Kallade till möte med vägverket betr ny vägdragning i
anslutning till riksväg 11.

4. Rapporter:
Ekonomin har börjat vända, i samband med att kurserna har startat.
Kvartalsrapport från kassör ca 30.000:- i kassan.
Ny medlem i kökskommitén Kerstin Svensson. Välkommen.
Två st MH har genomförts, ett i klubbens regi samt ett i Afr´s regi.
Nästan alla kurser är helt fulla. Avvaktar nya kurser till instruktörer blir lediga.
Appelltävling spår i Åsum. Beröm av upplägget från domare.
Till kommande spårtävling 13 anmälda till lägre och 7 anmälda till högreklass.
Agility:. 2 st agilitymöten har genomförts.
Kurserna går lite trögt, saknar bl.a instruktör för nybörjarkurs.
Tävlingsinriktad kurs avser att hållas med med SM klara tävlingsutövare
vilket innebär att kursen kommer att ha ett flertal duktiga instruktörer med kanske
lite olika syn och lösningar. Spännande och trevlig idé.

Tävling 16-17/5 funktionärer sökes. Trycks på vid medlemsmötet.
Tävling 2010 en i maj och en i september.
Generalrep till SM, 3 st träningar.
TJH-Genrep 18-19/4 på Björka
TJH-Certprov 9-10/5 på Björka. Spårläggare behövs.
Stuga: Stolpar för belysning ca 2500:- / st 1500-2000:- för att byta ut dem.
(Grävning-trp-mm)
Sponsorer efterfrågas för stolpreklam som då tänkt finansiera stolpbytet.
Officiell utställning skall anmälas 3 år innan utställningsdatum.
Mark: Lena skall ansöka om mark på Björka denna vecka.
5. Bordlagda frågor.
Policyregler. Regler avseende ersättning SM justeras lite, för övrigt ok.
Träningsavgifter för deltagare i träningsgrupper i fält, avser att täcka
uppskattningsgåvor till markägare mm. Kostnad för detta 50:-/person och
termin.
Agility:
Tidtagningssystem uthyres för 400:- första dagen och 100:- andra dagen. Hinder
För 2,5 banor. Vid uthyrning hel bana 500:-. Disponeras den hos oss är priset
300:-. Max en bana hyres ut så att det alltid finns en bana hemma.
Gratiskurser för instruktörer klar.
MH-Bana: Bana och stuga hyres ut för 900:- / tillfälle.
Papper på vad som ingår, utrustning, vem som tvättar mm skall ombesörjas.
Klargöra att klubben fortfarande är öppen för medlemmar så att appellplanen
får användas som vanligt.
Plan-Stuga:
Uthyrning av plan och stuga 900:- / dag.
Pris för stuga 500:-, för medlemmar 300:Pris för plan av utomstående 400:- / dag.
Medlemmar får fortfarande vistas och träna på klubben/planen, dock skall
hänsyn tagas hyresgästerna.

6. Övriga frågor.
Medlemsmöte 20/4 föredrag med Elisabeth Ribnell.
Städdag 9/5. Utskick samt upplysning till medlemmarna.
Loppis: Utskick när föremål kan lämnas. Ej för stora typ soffor och dyl, ej
heller vitvaror som kylar, frysar etc. Gränsen går vid microugn.
Vägmötet betr nya vägbiten, lämnades kritik till representant för vägverket som
tog detta med sig, för att senare kunna återkomma i ärendet.
Medlem Carina Lindström undrade om det var ok att ställa en husvagn bakom
huset, som senast skall vara borta när sommarlägret är slut.
Jubileumströjor och keps säljes ut till medlemmar. 10:- för keps och 50:- för tröjan.
Arrangera utställning: De som var intresserade har hoppat av, nya sökes med
lykta bl.a på hemsidan.
Förslag om uppvaktning av kommunen för att ev kunna få lite större bidrag.
Kommunen bjuder in alla föreningar för diskussion 22/4 18:30.
Hur vi skall få igång en ungdomsverksamhet. Utbildningssektorn.

7. Avslut: Micke tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
Lars Fredriksson

Ordförande
Micke Löfberg

