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Datum
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Plats

Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande

Ulrika Jakobsson

V ordförande

Torsten Eriksson

Kassör

Olof Eliasson

Sekreterare

Carina Lindström

Ledamot

Eva Lenneke
Oliver Rasmusson

Suppleant

Agnetha Persson

Sektorer

Jessica Allenius
Lena Ytterberg
Ruby Rydén

Inbjuden IT /info

Claes von Gegerfelt

Meddelad frånvaro

Fredrik Albertz
Sanna Wendel
Lars Fredriksson
Ingemo Svensson

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2§ Val av justerare
Ulrika Jakobsson och Lena Ytterberg
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Ekonomi
Det finns 120 000 :‐
Bidrag med 20 000 :‐ av kommunen till traktor betalas ut när traktorn är inköpt
Uppföljning av ekonomin på mötet i augusti
Agility
Söka två agilitytävlingar till nästa år, en på våren och en på sommaren
Behöver köpa in målfållor till stora tävlingen i juli
Styrelsen beslutar att det är OK
Funktionärsmaten till tävlingen fixar agilityn själva
Agnetha hjälper till med inköp av hamburgare och korv till tävlingen
Oliver kontaktar Anders angående gräsklippningen till tävlingen
Mobbingpolicy – Claes tar fram och lägger ut den på hemsidan
Tävling
Lydnadstävlingen 27/4 – allt fungerade bra
Spårtävling i september
DM för bevakningshundar, sju anmälda än så länge
Mental
MT 22 april, banan blev ej godkänd, banan byggdes om
MH‐sektor kommer kalla till möte angående mark och bana
MH på klubben 26‐27 maj och 25 augusti
Utbildning
Planeringen håller för kurserna under våren
Det är sju kurser under våren

Patrullhundskurs, 10 anmälda, startar 31 maj
Jeanette Gerdin vill utbildas till allmänlydnadsinstruktör, styrelsen beslutar att
det är OK
Rally
Klubbmästerskap 17 maj
Träningstävling på eftermiddagen 17 maj
Stuga
Teddy har köpt brädor till staket och vindskivor
Bodil fixar olja och lasyr
Skydssgruppen har sina grejer i garaget
6§ Inkomna skrivelser
Avslag på ansökan från sparbanksstiftelsen
7§ Info/IT sektorn
Styrelsen beslutar att vi har en info‐ och ITsektor
Cleas vill ha hjälp med info‐ och ITsidan
Förslag kommer upp att Maria Persson ska tillfrågas
Vi tar även upp frågan på medlemsmötet
8§ Utbildningsgruppens ansvar för agilitykurser
Alla i utbildningssektorn får hjälpas åt att fixa instruktörer och hjälpinstruktörer

9§ Få igång rallylydnadskurs
Jessica Allenius blir tillfrågad om att hålla kurs i rallylydnad
Avtalsinstruktörer försöker vi så gott det går att inte anlita
10§ Hyra klubben
Sanna Wendel vill hyra klubbstugan 14‐15 juli
Styrelsen beslutar att det är OK
11§ Ipo barometer
Sanna Wendel håller i barometern

Cleas lägger ut på hemsidan
12§ Medelmsmötet
Veterinär Maria Larsson kommer
Lista på vad som behöver göras på nästa städdag kommer att finnas på höstens
medlemsmöte så att vi kan anteckna oss på vad vi kan hjälpa till med
13§ Övriga frågor
Var sektor skriver en lista med vad nya medlemmar kan hjälpa till med – ska
presenteras på kruserna sen
Om Margaretha Wertsberg vill gå tävlingsledarutbildning beslutar styrelsen att
det är OK
Carina lånar datorn som ligger på kontoret
Einar och Erik har servicehundar – styrelsen beslutar att de får sätta upp
fototavlor
Agnetha och Carina bestämmer datum för korvkvällar på klubben i sommar,
det kommer att läggas ut på hemsidan
14§ Mötets avslutande
Ulrika tackar för visat intresse och avslutar mötet
Vid protokollet
Carina Lindström

Justeras

Ulrika Jakobsson

Lena Ytterberg

