Agilitysektorn möte 20/8 2014
Närvarande: My Dareflod, Veronica Gustafsson, Jessika Lind, Max Wiklund,
Silvia Wiklund & Malin Englund.

 Vi hade styrelsen på besök och diskuterade agilitysektorns framtid. Vi
kom fram till att det ska bli en ny sammankallande eftersom Lisa Bjöns
har avgått. Vi letar efter en ny.
 Det ska köpas in en ny balansbom och Malin beställer den.
 Tittade över hur vi låg till inför tävlingen på lördag 23 augusti och kom
fram till att vi ligger bra till.
 Silvia tar på sig att kolla upp pris & arbete på att få belysning och stolpar
till lilla planen.
 Vi har beslutat att Jessika ska få gå A2 utbildningen.
 Nästa möte 1/9

Agilitysketorn möte 1/9 2014
Närvarande: My Dareflod, Anna Söderlind, Veronica Gustafsson, Max
Wiklund & Silvia Wiklund.
 Vi beslutar att vår nya sammankallande är Anna Söderlind fram till
årsmötet 2015.
 Firman som vi ska beställa balansbommen av har meddelat oss att vi kan
sam beställa med Fagersta bk och där med att dela på frakten. Styrelsen
har godkänt att den som hämtar balansbommen i Fagersta får
reseersättningen.
 Styrelsen har godkänt att vi får flytta klubbens agilityhinder till Mora
Ridklubb över vintersäsongen. Anna kontaktar vaktmästare Kjell om vi får
låna en box på baksidan för förvaring av hindrena och även om att sätta
på ett lås på boxen.

 Jessika ansvarar för att boka ridhuset och tar emot anmälningar från de
som vill vara med. Sista datum för anmälan är 15/9 och anmälan är
bindande.
 Vi i sektorn kommer att kalla alla agilityaktiva i klubben till ett möte
tisdagen 16/9 kl. 19.00 för att diskutera agilitys träningar i framtiden och
övriga önskemål.
 Max tar kontakt med Nice angående en kurs om hemsidan för att kunna
lägga ut information.
 Silvia redovisade kostnadsförslaget på belysning till lilla planen och det
slutar på ca 100.000kr. Vi beslutar att inte gå vidare mer på det.
 Anna tar med kostnadsförslag på att fixa agilityplan till styrelsemötet den
10/9.
 Vi utvärderar vår Agilitytävling 24/8.
 Nästa möte 24/9 och 14/10

