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Vankiva

1. Mötet öppnas.
2. Annika är vald till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes, två tillägg på övriga frågor.
4. Gödning är utlagd på den vänstra planen. Christer Lindblad som klipper gräset kommer
fortsätta även detta året. Dem har själva koll på när det behövs klippas, vill vi ha det klippt
mellan gångerna så får vi kontakta dem. Koden på anläggningen är även bytt, ca 55 stycken
har tillgång till koden. Vi inväntar svar från försäkringsbolaget angående verktygen som blev
stulna, inköp av dessa sker när vi fått svar. Stefan ska räkna på vad det skulle kosta att göra en
altan med bord osv utanför klubbstugan. Jonas ska kontakta kommunen angående sponsring
till vår tävling i juni. Till tävlingen som ska arrangeras nästa år ska vi söka pengar redan i år för
bättre chans till sponsring.
5. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
6. Klubben har två stycken bankgiro och ett postgiro. Jonas ska avsluta ett bankgiro samt
postgiro. Detta kommer dra ner kostnaderna, samt bli lättare att bokföra.
7. Vi har fått frågan från Jenny Damm om sponsring av hennes resa till Crufts. Vi har valt att
Jenny ska få 1000:- i sponsring samt att hon isåfall får komma och hålla föreläsning i klubbens
regi om hennes resa till Crufts.
8. SM sponsras med 500:- per person, samt att personen i fråga ska hålla någon typ av aktivitet
angående sin resa till SM/träningskväll med banorna från sm.
9. Eget konto för hinderinköp.
10. Stefan ska fortsätta kolla våra försäkringar och jämföra de vi har.
11. Stefan ska fråga vidare om där är någon som kan tänka sig att driva facebookgruppen.
12. Jonas har bra koll på ekonomin. En budget från varje kommitté önskas. Även förslag på att
anordna fler tävlingar för att få en bättre budget till klubben.
13. En skrivelse som är behandlad under 2016.
14. Stefan ska undersöka om det finns någon möjlighet att få hit en tränare så våra medlemmar får
möjlighet att träna upp sin eget fysik utan hund. Elen ska kollas över då det är stora kostnader
under perioder när klubbens verksamhet inte är så aktiv. Utbildningssalen ska hållas på
minimumvärme, Stefan mailar Gittan angående detta. Annika och Linda ska kolla upp
angående klubbkläder, kontakta Emelie Moberg. Nästa möte är 13/6 18.30.
15. Mötet avslutas.

