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1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Agnetha Persson och Ulrika Jacobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Info från studiefrämjandet
Representanter från studiefrämjandet var på mötet och informerade om sina tjänster till att
ta emot kursanmälningar och betalningar, styrelsen är positiv till det.
6§ Rapporter
Mark
För närvarande inga besked angående Björka
Stor tillgång till mark i Snogeholm
Övriga områden vi fått kontaktar vi Lena
Ska det vara spår‐ & sökkurser ska vi meddela Lena snarast
7§ Inkomna skrivelser
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Susunne Tell håller gratis kurs för blivande valpköpare
Susanne Tell har även lämnat förslag på föreläsare till medlemsmöte, Henrietta
Bonde/länsstyrelsen om djurskydd i allmännhet och hund i synnerhet, vad säger lagen o.s.v
Hans‐Åke har lämnat förslag på namnbyte till klubben, förslaget får tas upp till ytterliggare
diskussion på årsmötet
Klubben ska lämna in statistik på kurser och omsättningen i klubben til SBK
8§ Träningsvecka
Styrelsen beslutar att klubben är upptagen till en träningsvecka v. 30, den bygger på
gemensam träning utan instruktörer, alla hjälper alla och byter erfarenheter.
9§ Genomgång av årsmöteshandlingar
De kommer att kompletteras och läggas ut på hemsidan och vara tillgängliga på klubben
10§ Övriga frågor
Styrelsen beslutar att Sven‐Ingvar får köpa gamla traktorn
Träningsavgift till träningsgrupperna tas upp på årsmötet för diskussion
Oliver vill gå domarutbildningen, styrelsen beslutar att det är OK
Agilityn kommer att ordna en träningshelg för funktionärer som ställer upp och hjälper till på
tävlingar
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Agnetha Persson

Ulrika Jacobsson
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