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Vankiva

Mötet öppnades.
Annika Ericson valdes till sekreterare.
Vid behov utser vi rösträknare.
Dagordningen fastställs, Jonas Erlandson har tillägg på övriga frågor.
Jonas har fått tag på alla ekonomiska papper och bokfört fr.o.m. 1/1-17.
Vi har fått förfrågan om Perstorps gamla tennishall, men har valt att tacka nej till denna då
den anses vara i dåligt skick.
Jonas har kommit med förslag att de som söker bidrag till de stora mästerskapen skulle få
ge tillbaka, det kan t.ex. Vara att man håller ett föredrag om sin resa till SM.
Vi har beslutat att detta gäller.
Förslag om ett Eldsjälssipendium kom fram - förslaget bordlades för vidare.
Kommittéerna ska redovisa vilka som deltagit på deras möten.
Klubbmästerskapet ska utföras i år. Jonas kontaktar aktiviteskommittéen angående detta.
Emelie Moberg och Petra Lindström kom med förslag om att ha en träningskväll där de
bygger upp banor. Dessa träningskvällar ska vara kostnadsfria.

7. Kristin Avenmark är kafeteriaansvarig.
Frågor och diskussion kring våran Facebookgrupp bordlades till nästa möte.
Styrelsen kommer kalla till möte var 8:e vecka, nästa möte är 2/5-17 18.30.
8. Kommittéerna kommer kallas till styrelsemöten varje gång.
9. Arbetsutskottet består av ordförande, sekreterare och kassör för behandling av snabba
beslut.
10. Vi hoppas på en ny hall på klubben, vi fortsätter arbetet för den.
11. Emelie Moberg ska hålla träningskväll. Emelie kom även med förslag om en
tävlingsbarometer. Jonas delger sina kunskaper till Emelie angående detta.
Sara Mäkitalo vill hålla en kostnadsfri föreläsning om hundens anatomi.
12. Det finns inga lokala stadgar. Jonas kollar upp försäkring. Stefan ska ringa Sveriges
hundungdom och kolla regler och skyldigheter. Stefan ska kolla med Mariell angående
sponsring.
13. Fått en fråga från Malin Levin gällande tunnelbågar av metall, Jonas kollar med
agilitykommittéen om försäljning av bågar till Malin.
Vi tittar på ett nytt bokningssystem av hangaren till hösten. Jennifer kollar
medlemsregistret mot de som har kod in till hangaren.
Gödning ska läggas på våra träningsplaner.
Presentkort ska lottas ut på fixardagen.
Hässleholms hundungdom har inget med VM 2018 att göra, men de som vill får självklart
anmäla intresse som funktionär.
Jonas ska kolla över vårt postgiro samt bankgiro.
14. Mötet avslutades.

