Protokoll för styrelsemöte i Åtvidabergs Hundklubb
Söndagen den 23/4 kl. 17.00–19.00 i klubbstugan
Närvarande: Malin Persson, Johan Ljung, Lisa Alm, Linnéa Nilsson, Jonas Arvidsson, Daniella
Nilsson, Cecilia Särud och Birgit Haglund. Mia Sernefalk
Frånvarande: Linnea Nilsson, Ingegerd Fred-Rosén och Jennie Sundqvist.

PROTOKOLL
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4a.
4b.
§5

§ 6.
§7

Mötets öppnande.
Johan hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet öppnat.
Dagordningens godkännande.
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
Föregående protokoll.
Styrelsen beslutade att lägga förgående protokoll till handlingarna.
Val av sekreterare för mötet.
Styrelsen beslutade att välja Malin Persson som sekreterare.
Val av justerare för mötesprotokollet.
Styrelsen beslutade att välja Jonas Arvidsson som justerare.
Inkomna skrivelser.
1. Hjärtbarnfonden har ställt frågan om ÅHK kan ha någon typ av uppvisning 19/8.
Sandra Lindblom är tillfrågad och ansvarar för detta.
2. Annika Andersson - Kommunens Aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen har
ställt frågan om vi kan ha någon typ av uppvisning av hundar för de äldre på
Kopparsvanen den 17/5. Daniella och Cissi ansvarar för detta.
Ekonomisk rapport.
Styrelsen beslutade att godkänna ekonomirapporterna.
Rapporter:
- Ordförande
Planering inför årets KM 6/6 är igång. Regler ska gås igenom, så de stämmer med de
nya officiella reglerna. Ansvariga Ag och RL - Malin, LY - Lisa, Hundrace –
Johan/Jonas, Spår - ?, Barnaktivitet/tipspromenad - Daniella, servering och KM-fest Birgit.
- Klubbstugesektion
På städdagen 8/4 las all kraft på att röja i boden. Skrot ska hämtas av Östgöta Metall o
Skrot. Frågan om när containern skulle hämtas kom upp. Johan kontaktar köparen.
- Klubbområdessektion
Johan tar kontakt med AME för planering av gräsklippning och vattenkörning under
våren. Vårt förslag är att onsdag är lämplig dag.
- Informationssektion
-Nyhetsbrev ska skickas ut i början av maj och alla har till 30/4 på sig att skriva klart.
-Antalet besökare på hemsidan har halverats sedan sist. Troligen pga att kurser mm är
igång.
-Jonas påpekar att det fortfarande saknas aktuell kontaktinformation på sektionerna
och att status på kurserna måste uppdateras av Kursansvarig eller att info skickas till
Jonas för uppdatering.
-Till nästa utställning vill Utställningssektionen ha ett anmälningsformulär vid
anmälan. Beslut: Sektionen lämnar vilka uppgifter som ska finnas med och Jonas
försöker lösa det.
- Kurs- och instruktörssektion
-Alla vårens kurser är igång, och det fungerar bra. Instruktörerna syns bra och är fina i
sina nya jackor. Bra reklam för klubben när de syns i ”byn”.
- Agilitysektion
-Väntar på leverans av de nya hindrena.
-Planering till höstens klass 3 tävling 25/11 är igång.
- Lydnadssektion
Allt är under kontroll för tävling den 14 maj. Startklass 10st och Klass I 3st.
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§ 8.
§ 9.
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- Rallylydnadssektion
-En fråga har kommit in om varför inte ”tävlings skylthållare” får användas till
träning. Beslut: Malin tar det med sektionsansvarig.
-Gummibanden för att hålla skyltarna på plats städades bort. Beslut: Ny köps in.
- Ungdomssektion
Aktiviteter för barnen planeras till KM
- Utställningssektion
-Ringträningen 23/4 blev tyvärr inställd.
-Utställningen 29/4 är under kontroll. 92st anmälda. Katalogen ska göras klar i
veckan. Nummerlappshållare till försäljning är beställda. Birgit fixar funktionärslunch
till ca 15st. Beslut: köpa in priser på BeGuns för max 1000kr
- Person och Viltspårssektion
Ingen rapport
- Kursanmälan och Studiefrämjandet
Pengarna för 2016-års kurser har vi nu fått.
Verksamhetsplanering
Ett medlemsmöte planeras 31/5 kl 18.30. Inbjudan kommer snart.
Pågående aktiviteter
Går enligt med planeringen.
Övriga frågor.
- Våren och värmen är här och med den även Huggormen. Vi kan tyvärr inte skydda oss
från den då de lever i skogen och är fridlysta. Vi uppmanar alla att vara uppmärksamma
när ni promenerar med hunden. Vi ska be AME att de röjer undan lite av riset utmed
stigen upp till skogen och att de håller efter gräset runt planerna.
-Vägen ska fixas iordningställas så snart tid och väder tillåter.
-Dagaktiviteterna fortsätter på fredagarna under hela våren.
-Fråga om det går att ta hem jackor (lika som instruktörerna har) till försäljning.
-Frågan om ny toalett togs upp igen. Med så många kurser och aktiviteter på klubben
måste vi kunna erbjuda en bättre toalett. Beslut: alla tittar på alternativ till nästa möte.
Mötets avslutande.
Johan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte är den 28 maj.

Ordförande Johan Ljung

Justerare Jonas Arvidsson

Sekreterare Malin Persson

