STYRELSEMÖTE för Hässleholm HU 12/9 2019
Närvarande: Elisa Edgren-Holmberg, Linda Lidgren, Petra Lindström, Magdalena Nilsson, Johanna
Sarkar, Jennifer Persson

1. Mötet öppnat av Petra
2. Linda har pratat med Jenny och Nettan angående att hålla kurs/föreläsning på klubben. Linda
fortsätter ha kontakt angående att hitta en dag under nästa år.
Jennifer ska prata med agilitykommittén om att anordna blåbärstävling nu den 19 oktober.
3. Petra har fått offert från Text & reklam om en skylt där allmän information om klubben kommer
stå. Skylt på 30 x 40 med priset 450kr inkl moms. Magdalena väntar offert från ett annat ställe och
därefter bestämmer vi var vi ska beställa.
4. Magdalena väntar svar från Malin Levin om att ändra informationen om medlemskapet på
hemsidan.
5. Nästan alla som har tagit medaljer under årets mästerskap har fått sina presenter.
6. Petra har kollat med Monika angående försäkring och utlåning av hinder. Försäkringen täcker ej
utlån. Så varje gång vi lånar ut ett hinder måste vi skriva avtal på att det är den som hyrs ansvar om
något går sönder. Vi ska även komma fram till ett pris vi ska ta ut för utlåning av hinder. Förslag från
styrelsen är 10 % på nyvärdet. Jennifer kollar med agilitykommittén om pris.
7. Ersättningar vid mästerskap. Vi har betalat ut mycket pengar i ersättning för startavgifter mm till
mästerskap. Till nästa år föreslår styrelsen att sätta en motprestation för att få ersättning. En punkt
att diskutera med medlemmarna på årsmötet.
8. Johanna kollar om vi ska samla dokument och information på Google drive för att samla till
framtida styrelser.
9. Magdalena har ändrat vilka som sitter i styrelsen på hemsidan.
10. Varje onsdagskväll har vi träningsgrupper på klubben och de flyter på och är uppskattade.
11. Styrelsen arbetar med ett årshjul för att förtydliga olika saker och arbeten som styrelser,
kommittéer m.fl. ska göra under ett verksamhetsår. Johanna lägger ut årshjulet på Google drive så
alla har tillgång till det.
12. Inget nytt från aktivitetskommittén. Men föreläsningen med Ida Pettersson om första hjälpen är
genomförd och var uppskattad. Agilitykommittén berättar att tävlingen gick bra, positivt respons från
tävlanden. Tanken är att köra samma upplägg nästa år. PR-kommittén hade inget nytt.
13. Klubben vill försöka få med någon/några att gå A1- utbildning i Åhus. Intresserade ska anmäla sig
till Malin Levin. Styrelsen tar sedan beslut om vilka som får gå.
14. Det har kommit in önskemål om att dela upp vänsterplanen i två halvor. Dels att kurser som
pågår sent kan hålla kurs samtidigt och har belysning. Även att det ska kunna finnas utrymme att
träna trots att det är kurser. Men viktigt är att medlemmar inte får störa kursverksamheten.
15. Nästa möte bestäms till den 9/10 18.30

16. Mötet avslutat

Sekreterare Jennifer Persson

Ordförande Petra Nilsson Lindström

