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Mötet förklaras öppnat.
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Dagordningen godkänns.
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Ann Englund och Sussi Järehed väljs som justerare.
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Katrin Thors berättar om Nosework
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Sektorerna rapporterar

Agility- Succé på Wasahoppet i antal anmälda, 1600 st. Kurser har hållits och fler
finns planerade. Examination av ny tävlingsledare, Malin Törnqvist har gjorts.
RUS-MT med 8 hundar under gångna helgen. Många från Stockholm som
kommer till oss. Ett fullt MH har genomförts tidigare och ett MH planeras i sept.
Rally- Tävling 5-6/11 och funktionärer behövs. Hemmatävling i maj och på
tollarspecialen. Kurser planeras under hösten.
Tjänstehund- Endast ett aktivt ekipage kvar.
Köket- Swish har införts och detta har medfört en liten ökning av priserna. Nya
sektormedlemmar önskas.
HUS- Valpkurs sker löpande under året, allmänlydnadskurser och apellkurs.
Prova på dagar planeras.
Anläggning- Arbete sker löpande.
Styrelsen- Rapport från Distriktsmöte, hur får vi våra medlemmar mer aktiva?
Hur behåller vi dem vi har? Erbjuda olika aktiviteter, poängjakt för funktionärer.
Olika åtgärder på olika klubbar har gett bra respons mot tidigare år.
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Pinnjakten som är ett ”belöningssystem” för medlemmar som
engagerar sig i och för klubben i olika aktiviteter. Varje arbetad
timme för klubben ger en pinne i poängsystemet. En trappa
med olika nivåer där olika priser kan väljas. Man kan
närsomhelst plocka ut den premie som man vill ha om man
uppnått antal pinnar. Vid årsmötet kommer potten att
nollställas och detta för att inte nästkommande styrelse ska
belastas.
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Onsdagsträningarna fungerade inte så bra under våren. From
sommaren görs ett försök att få igång gemensamma träningar
med träningsvärd för skott, rally och agility. Lite skralt på rally
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och agilitysidan. Vi hoppas såklart på att det blir trevliga träffar
under hösten.
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Klubbkläder är en nyhet på klubben! En shop på nätet finns nu
öppnad där medlemmar själva kan gå in och göra sin
beställning utifrån ett förutbestämt sortiment. Detta gör att
klubben inte behöver ligga ute med pengar för kläder som bara
blir liggande. Adressen till denna internetsida kommer att
finnas på hemsidan. OM någon medlem inte kan/vill eller har
möjlighet att göra beställning själv kan någon i styrelsen vara
behjälplig. Det har gjorts en provbeställning men den har tyvärr
inte kommit ännu. När den finns att klämmas och kännas på
kommer detta att annonseras ut.

2015 - Medl 42

En skrivelse har kommit in från agilitysektorn. Önskan om att
permanent få vara kvar på lilla plan finns då det är ett stort
antal ekipage på klubben idag. Styrelsens rekommendation är
att agility får vara kvar på lilla plan men att den inhägnade plan
ändå renoveras då det blir två lönsamma år på rad med dragSM förra året och Wasahoppet i år. En del funderingar dök upp
och diskuterades under mötet. Bla hur det blir med större
kurser, tävlingar och alternativ kring inhägnade plan. Även
frågan om en ny toalett kom upp och det finns med i
planeringen. Både renovering och toa bör rymmas inom
ekonomin. En majoritet röstar för och beslutar att agility
stannar kvar på lilla plan enl skrivelsen från agilitysektorn.
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Aktiveringsträffar kommer Nina Kristoffersson hålla under
kommande termin. Innehållet blir bestämt av Nina och
deltagarna. Dessa träffar kommer INTE vara tävlingsinriktade
utan vänder sig till de som vill aktivera sina hundar.
Under hösten planerar dragsektorn att hålla prova på kvällar.
Datum kommer. Styrelsen jobbar för att det ska bli fler
aktiviteter under hösten som inte blir tävlingsinriktade.
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Lomsmyren till vintern- Bokningsrutinerna har förändrats from
i år. Klubben har bokat 2 timmar under ett antal söndagar from
nov-mars. Kostnaden är 120 kr/timme.
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Övriga frågor
Uppvaktande av Jessika som tagit SM-guld i agility och Ulrika
som tog sig till Rally-SM.
Fråga om inomhushall togs upp, finns det med i planeringen?
Det finns olika åsikter i klubben och just nu drivs inte frågan
vidare.
KM i lydnad och bruks blir om någon vill arrangera det trots
avsaknad av tävlingssektor.
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Mötet avslutas.
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