Styrelsemöte Hässleholms Hundungdom
180816
Närvarande: Annika Ericsson, Linda Denckert, Jonas Erlandsson, Kristin
Avenmark, Petra Lindström, Magdalena Nilsson, Elisa Holmberg.
Ordförande: Annika Ericsson Sekreterare: Linda Denckert
1. Mötet öppnas
2. Finns ingen dagordning
3. Skrivelser:
Vi diskuterar sponsring.
Styrelsen har beslutat att varje medlem som deltar på SM, och som tävlar för HHU,
har rätt att söka sponsring. Sponsringen innefattar startavgift + 500 kr. Startavgiften
är per hund, och summan på 500 kr är per person. Summan används valfritt
exempelvis som hjälp till boende eller körersättning. Summan på 500 kr kan
komma att variera per år, beroende på klubbens ekonomi och i relation till var i
landet mästerskapet arrangeras. Beslut tas inför varje nytt budgetår. Sponsring till
EO, Crufts, WAO och EOJ Styrelsen för Hässleholm HU har beslutat att varje
medlem (som tävlar för HHU) och som deltar på något av dessa mästerskap har rätt
att söka sponsring, vilken utgörs av 1500 kr per mästerskap och gäller per person.
Sponsring till NM och VM Ingen sponsring utgår från Hässleholm HU eftersom
bidrag ges till deltagarna från Svenska Agilityklubben. OBS! Alla medlemmar som
vill söka mästerskapssponsring för 2018 ska göra detta senast den 31/10-18
3. Kassörens rapport ingick i sponsrings diskussion. Jonas Erlandsson lämnar
besked om att han kommer avgå som kassör nästa år.
4. Information från kommittéer. Agility kommittén: Anna Karin Sjödin kommer att
avgå ifrån agilitykomitteen till nästa år. Hustomtekomitten: Styrelsen beslutar att
hustomten får köpa in grus och lägga på vår infart för att. Reparera vägen.
PR kommittén: Inget att ta upp. Utbildningskommittén: Inget att ta upp.
Hemsidekommittén: Inget att ta upp. Aktivitetskommittén: Inget att ta upp.
Lokalkommittén: Inget att ta upp. Aktivitetskommittén: Inget att ta upp.
Cafeteriakomitteen: Inget att ta upp.

5. Övriga frågor och bestämmelser.

Vi beslutar att vi ska införa "stående bana" torsdag -Söndag på en av delarna av
gräsplanen. Det ska vara en bana som kan utföras som både klass 3 och klass 1. Det
ska vara olika färg på nummerskyltarna. Man får inte flytta banan under denna tid
som den står uppe. Elisa Holmberg börjar. Sedan hittar Elisa en ny klubbmedlem
som bygger upp en ny bana på torsdagen och så fortsätter de så som ett
"kedjesystem". Vi utvärderar hur vi tycker det fungerat vid nästa möte. Elisa har
skrivit ut information på klubbens facebook sida. Linda fixar en skylt som vi kan
sätta ute för att visa att det är en stående bana.
6. Nästa möte: 181024 Kl. 18.30. Annika kommer även bjuda in en respektive från
varje kommitté.
7. Mötet avslutas
Annika Ericsson, Ordförande

Linda Denckert, sekreterare
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_______________________

