Styrelsemöte Hässleholm HU
190509
Närvarande: Berit Jönsson, Anna-Karin Sjödin, Malin Levin, Magdalena Nilsson, Gittan Nilsson, Monica
Avenmark, Linda Lidgren, Petra Lindström, Kristin Avenmark
1. Mötet öppnas av vice ordförande Linda Lidgren, eftersom ordförande Annika Ericson inte är
närvarande.
2. Mötessekreterare: Jennifer är inte närvarande så Linda och Petra hjälps åt med att föra protokoll.
3. Extra årsmöte: Linda meddelar att Annika Ericson kommer att avgå som ordförande pga personliga
skäl. Ett extra årsmöte kommer därför att utlysas. Extra årsmöte bestäms till den 3 juni kl. 18.30 i
lektionssalen på klubben. Styrelsen kommer ha styrelsemöte efter årsmötet.
4. Rosetter till tävlingar: Anna-Karin inventerar rosetterna som finns, beställer nya vid behov samt tar
kontakt med Åsa Gunnarsson angående rosetter till klubbkampen med Hässleholm BK.
5. Förfrågan från medlem och icke-medlemmar att hyra klubben: Kalle Karlsson önskar hyra planen
samt klubbstugan den 20-21 september. Styrelsen kollar vad hyran är på och meddelar Kalle
kostnaden.
Lilly Leete & Tobias Sjöberg önskar hyra vår plan. Gittan kollar med Annika angående vad som
sagts i mejlkonversation tidigare.
6. Agria-hundpromenad: Den 25 maj anordnar Agria en hundpromenad på Hovdala för att samla in
pengar till Hundstallet, Magdalena lägger ut info angående detta på hemsidan och FB om det är
medlemmar som vill delta.
7. Facebook: Vi har en sida och en grupp för Hässleholm HU, den ena är inte aktiv så Malin Levin tar
bort den ena FB-sidan som inte är aktiv.
8. Aktivitetskommittén: Klubbkampen kommer att hållas tillsammans med Hässleholm BK, datum
meddelas senare.
9. Utbildningskommittén: Enya Habel kommer till klubben och håller kurs kurs. Fler liknande
helgkurser med andra instruktörer ska klubben försöka att anordna under året, inkom gärna med
önskemål om instruktör att bjuda in. Kursverksamheten saknar instruktörer och vill gärna ha hjälp av
nya hjälpinstruktörer, anmäl ditt intresse till Malin Levin!
10. Agilitykommittén: Funktionärsmöte kommer att hållas fredagen före tävlingen senare i sommar så
att nya kan få vägledning om olika funktionärssysslor. Vi pratar om att blåsa liv i klubbtävling igen
och/eller att anordna blåbärstävling eller liknade. Agilitykommittén tar frågan med sig och diskuterar
i sin kommitté. Anna-Karin kollar med Laijo angående en sambeställning av nytt däck samt kollar
upp hoppbommar i plast. Anna-Karin ordnar med att sälja gamla hopphinder.
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