Styrelsemöte 2016-10-31
Hässleholm Hundungdom
Klubbstugan
Närvarande styrelsen: Jonas Erlandsson, Mariell Stenfeldt, Sara Svanberg, Jennifer Persson,
Lovisa Levin.
Närvarande kommitté: Anna-Karin Sjödin & Berit Jönsson – Agilitykommittén
1.

Mötet öppnas.

2.

Kallelsen har gått ut enligt stadgarna

3.

Dagordningen godkänns

4.

Föregående mötesprotokoll Godkänt och undertecknat

5.

Skrivelser
 Det har kommit in en skrivelse från en medlem om hur hanteringen av kurserna
har skett nu i höst. Personen tycker att det har varit för lite möten inför kurserna
för kursledarna och därför svårt att hitta folk som vill hålla kurser och även andra
saker som inte gjorts som det brukar. Styrelsen har förtroende för
utbildningskommitteen och anser att de gör ett bra jobb och hanteringen av
utbildningarna. Styrelsen kommer inte att ta detta ärende vidare.

6.

Kassörens rapport
Klubben har fortsatt god ekonomi.
Vi har fått in ersättning för alla bidrag vi sökt under året.
Kostnader i samband med repskapet med Sara Svanberg och Jennifer Persson
godkändes av styrelsen.
Styrelsen godkänner beställning av nytt element till toaletten.
Agilitykommitteen behöver köpa in nya hinder till de nya storleksklasserna.
Styrelsen godkänner detta

7.

Agilitykommittén
Fortsätter jobba vidare med tävlingen till våren. Den 3-4/6 kommer det att bli en
trippel klass 1 & 2 och dubbel internationell klass 3 tävling.

8.

Utbildningskommittén
Emelie Moberg har meddelat att hon kommer att avgå som ansvarig för kurserna
samt från kommitteen vid årsskiftet. Hon har meddelat styrelsen vilka som gick A1
utbildningen som har kurser kvar att hålla i till våren.

9.

PR-kommittén
Det har varit många reportage under sommaren/hösten för Hässleholms
hundungdom och PR-kommittén fortsätter att jobba på vidare marknadsföring.

10.

Cafeteriakommittén
Inget nytt

11.

Lokalkommittén
Inget nytt

12.

Hemsidekommittén
Inget nytt

13.

Aktivitetskommittén
Inget nytt

14.

Hustomtekommittén
Beställt ett element till toaletten.

15.

Övrigt
Malin Levin och Sara Edgren är intresserade av att hålla i en slags aktivitetsgrupp
där man fokuserar på ungdomarna i klubben. De vill framförallt hålla i
blåbärstävlingar för ungdomar samt andra aktiviteter för yngre medlemmar.
Klubben skulle behöva en ansvarig på varje onsdagsträning då det är fri träning på
klubben så man fångar upp alla nya som inte vågar komma och träna själva.
Ordförande skall tillsammans med några från varje kommittee se över vårt system
för ersättning till medlemmar utöver ersättning för att hålla i kurs. Att andra som
också gör mycket för klubben skall ha chans att få ersättning i form av aktiviteter
eller annat. Efter insamlad information om vad som tycks vara rimligt skall det
inkomma ett förslag från ansvariga.

16.

Nästa möte
Medlemsmöte – 29/11 kl. 19:00
Styrelsemöte – 29/11 efter medlemsmötet

17.

Mötet avslutas

Ordförande
Jonas Erlandsson

Sekreterare
Mariell Stenfeldt

