Möte för Agilitysektorn, 2014-07-28
Närvarande: Lisa Bjöns, Max Wiklund, Silvia Wiklund, Veronica Gustafson, Malin Englund, Jessika
Lind, My Dareflod och Anna Söderlind
Utanför Sektorn: Victoria Björkman
§1 Mötets öppnande
§2 Följ upp punkter från föregående möte
Lisa har kollat med Leif ang belysning på lilla planen, kommer behövas 6st lampor. Pga
semestertider har inte Lisa kunnat kolla med Mora Mast ang sponsring/kostnad på dessa. Leif
räknade även på att det kommer behövas ca 30m2 för att rätta till agilityplanen, jorden kostar ca
230:-/m2 + moms. Kostnader för utkörning, maskinhyrning för att platta till det tillkommer.
Jessika ber att få en offert från Boggs Grus på detta. Lisa och Jessika hjälps åt att hitta någon som
kan vara med och se så det går rätt till.
Lisa har inte hunnit fixa någon anslagstavla, hon tar på sig att jobba vidare på det.
§3 Tävlingen 23 Augusti
Lisa beställer rosetterna.
På priserna ser det bra ut i dag, vi kommer att klara oss som det ser ut idag.
Vi kommer att köra på Stora planen, och ha kafeterian i slogboden.
Malin fixar fastsättningsanordningar till slalomen.
Veronica, My och Jessika samlas kl. 17 den 24/8 och resterande kl. 17.30
Vi siktar på att börja tävlingen klockan 8,30.
Veronica fixar domargåva.
I övrigt så känns det som vi har koll på allt kring tävlingen
§4 Kurser
Jessika kommer att ha en fortsättningskurs med start på torsdag.
My kommer att hålla en nybörjarkurs under hösten.
§5 Extern instruktör/Kurs
Jessika kollar upp riktiga kostnader för att hyra hit olika instruktörer, och presenterar dessa vid
senare tillfälle för beslut.
§6 Gemensamma träningen
Vi beslutar att måndagsträningarna upphör. Och sen får vi se hur intresset ser ut till hösten.
§7 Ekonomi
Lisa informerar om hur ekonomin ungefär ser ut
§8 Styrelsemöte
Lisa mailar Nice om ett möte.
§9 Tävlingar 2015
Vi skjuter denna punkt till nästa möte.

§10 Övriga Frågor
- Sponsring 2015
- Jessika vill gå A2-utbildning = Lisa skriver ett mail till styrelsen ang. att utbilda Jessika och ta det
på HUS's ekonomi, kursen kostar 3100:- exl. Kurslitteratur, boende och reseersättning.
Beroende på vad styrelsen säger så beslutar vi vid nästa möte om att skicka Jessika på kurs eller
inte.
- Max vill utbilda sig till instruktör 2015. Lisa meddelar styrelsen.

§11 Mötets Avslutande
Lisa tackar för visat intresse och vi ses på nästa möte Måndag 1/9 kl. 19.00

Tävlingar 2015
15/3 lydnad 1-3
23+24/5 appell samt lägre spår
21/6 sök lägre - elit
10/7 lydnad 1-elit kväll
22/8 spår elit
12/9 lydnad 1-elit
KM 20-21/9.
Stoppdatum

