Styrelsemöte 190114. Hässleholm hundungdom.
Närvarande: Petra Lindström, Jennifer Persson, Annika Ericsson, Magdalena Nilsson, Linda Denckert,
Jonas Erlandsson.
1. Mötet öppnas
2. Dagordningen godkänns.
3. Skrivelser
• Annika informerar att hon skickat brev till Kommunen, ang vår hangar. Fått bra respons ifrån
kommunen. Vi vill göra nytt underlag, handikappanpassat och få de isolerat. Annika och Gittan ska
träffa en representant från kommunen i ett möte. Det ska även diskuteras avstyckningen på vårt
klubbområde. Förhoppningsvis ska vi kunna få ett 10 års kontrakt på klubben och hangaren. Vi vill ha
bidrag till att isolera, byta underlag, hålla kurser och handikappanpassat.
• Årsmöte blir 24/2 kl. 16.00. Information läggs upp på hemsidan och sedan länkas det på Facebook.
På inbjudan ska det stå att man ska anmäla sig eftersom det ska serveras mat. Annika fixar maten, de
blir smörgåstårta. Jonas gör ett google formulär som man kan anmäla sig via det.
Vi ska uppmärksamma de ekipage som utmärkt sig genom året. Vi ger till de ekipage som tagit cert
eller championat och till årets hundungdom. Till de ekipage som inte kommer till årsmötet skickar vi
en chokladask till i efterhand. De som kommer får en blomma på årsmötet.
Vi ska även ge till årets hundungdom, de får både blomma och chokladask. Vi ska även ge till våra
hustomtar, Gittan och Ingemar. De ska få en blomma och ett presentkort på Harrys på 500:-. Linda
fixar presentkort. Malin Levin, utbildningsansvarig ska också få uppmärksamhet för hennes arbete på
årsmötet. Malin ska få starter i agilitydata. Jonas fixar detta. Valberedningens förslag på årets
styrelse ska vara ute 10 dagar innan. Ska finnas ett dokument på hemsidan. Årsberättelse skriver
Annika. Resultat & balansberäkning skriver Jonas. Verksamhetsplan skriver Linda, med hjälp av
Annika.
• Annika har bjudit hit Enya Habel. Två dagars kurs i Juni 2019. Finns anmälan på vår Facebook för
både medlemmar och icke medlemmar. Annika har planerat detta med utbildningsansvarig, Malin
Levin. 3 Jonas presenterar preliminär resultaträkning 2018.
4 Mötet avslutas.

