Beslut fattade i Agilitysektorns Chatt under 2014
Innehållande: Lisa Bjöns, Jessika Lind, My Dareflod, Max Wiklund, Silvia Wiklund, Veronica
Gustavsson, Malin Englund & Anna Söderlind
23/4
(Läst av Alla)
Få anmälningar till kurserna. Malin Englund tar på sig att anonsera ut inbjudan till kurs på Bulldog
Café, Veterinärstationerna och Arken Zoo.
8/5
(Läst av Alla)
Vi har beslutat att låna tidtagarutstrutning av GFBK. Det är Ok med Lena Dyrsmeds.
Silvia tar på sig att fixa speakeranläggningen till tävlingen.
Veronica kolla med Orsa Grönklitt om mer bommar till alla hopphinder.
Malin fortsätter jaga pris-sponsorer till tävlingen.
9/5
(Läst av Alla)
Vi beslutade att alla som ställt upp att sponsra våran tävling med priser skall få sin företagslogga
utskriven på en A4-sida bredvid startlistorna.
16/5
(läst av alla)
Vi saknar ca 20priser till tävlingen. Lisa kolla med styrelsen ang att hämta priser på Arken Zoo.
18/5
(Läst av alla)
Disskuteras vad som kunde göras bättre på tävlingen.
- Prioritera kökspersonalen mer
- Behöver utbildas fler skrivare i seketariatet
- Dubbla tävlingen tidigare om vi har för få starter så vi hinner förbereda oss mer.
- Bättre koll på funktionärsschemat, så att alla verkligen vet var dom ska vara
- Effektivare hinderfixare
- Banbygget tar tid, hur skall detta göras snabbare?
- Vi måste sätta fast långa blå tunneln bättre, den skall sitta med tältpinnar
- Frukt och Glass saknades i köket
Vi beslutade att redan nu försöka dubbla augustitävlingen. My (som är tävlingsledare i augusti)
letar efter två domare till den tävlingen.
11/6
(Läst av alla)
Anna informerar om att styrelsen har disskuterat det dåliga underlaget på agilityplanen. Sektorn
har fått i uppdrag att komma med ett kostnadsförslag till styrelsen på vad arbete, jordlass och
gräsfrön kommer att kosta.

Detta arbete skall göras i oktober, och agilityn kommer då inte att få nyttja planen förens tidigast
juni 2015.
Vi disskuterar våra olika åsikter om underlaget och lösningar och besultar att disskutera det
närmare på det riktiga mötet 24/6 kl 18.00
15/6
(Läst av Alla)
Lisa informerar om att dom som precis avslutat kursen vill fortsätta träna tillsammans och vi har
lagt fram som förslag att denna träning pågår på måndagar, med start 23/6 18-19.30.
Agilityinstruktörerna och Max kommer finnas på plats för att hjälpa dessa komma vidare.
Lisa presenterar även dagordningen för mötet den 24/6
17/6
(Läst av Alla)
Jessika har uttryckt en önskan att hålla en agilitykurs med inriktning på handling på klubben.
Lisa kollade med Ordförande Nice och det är ok att starta den. Lisa annonserar ut på hemsidan.

