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S 3 - 2021
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Plats: Zoom

Närvarande: Lena Dyrsmeds, Lena Andersson, Jessica Hamrin, Linda Kvalöy Johansson, Emely
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Bössfall, Marie Bäcke Olsson
Ej närvarande: Anna Niclasson, Anneli Lindh och Monica Setterlund

§ 31

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 19:02.

§ 32

Val av justerare
Marie Bäcke Olsson valdes att jäms med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 33

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 34

Föregående protokoll
Lägg till ett frågetecken på hall 50/50 förslaget
Planerade inköp gjorda förutom hänglåset som glömdes

§ 35

Skrivelser
• Inbjudan utbildningsmöte via zoom 27/4. Tina B deltar.
• Enkät från kommunen om hur Corona har påverkat klubben. Lena D har svarat på den
och sänt åter.
• Kampanj från fortum
• Viktig information angående ledare inom Studiefrämjandets hundverksamhet

§ 36

Ekonomirapport
Saldo kassabank per 2021-04-27 var 805 168,70: -

§ 37

Rapporter
•

Lydnad/bruks
Tävlingsledarutbildning i cirkelform har startat. Emely B kommer fortsätta och bli
tävlingsledare. Lydnadstävling klass 2 och 3 till hösten om vi får, så Emely får träna
tillsammans med Nina C.

•

RUS-exteriör
Maria J ser över intresset att eventuellt anordna en exteriörbedömning. Eventuellt i
samband med exteriörbeskrivning.

•

Agility
Några medlemmar planerar deltaga på onlinetävlingen mushuhoppet 10–23 maj,
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Resterande av hindren behöver hem från Djura
•

Rallylydnad
Planerar en rallydag/helg likt den Lena A hade inom bruks (instruktör Linda och Jessica).
Nyinköpta skåpet till rallylydnadsskyltarna är på plats
Kvällstävlingar och helgtävling planeras till det öppnas upp och man får anordna dessa igen
Skylthållarna som saknas efterlyses

•

Nose Work /specialsök
Första inofficiella specialsöksprovet genomfördes i lördags 24/4. 10 deltagare varav 2
hemmaekipage. Domare: Michael Hedman. Biträdande provledare: Tina Björnberg.
Funktionärer: Maria Lööf, Marie Bäcke Olsson samt Mats Nordling som servade med
fika och mat. Både domaren och deltagare var nöjda med upplägget av provet.

•

HUS
Maria Lööf påbörjar sin Nose Work instruktörsutbildning den 4/6.
Tina Björnberg har en kurs i specialsök med 4 deltagare.
Vid instruktörsmötet den 25/4 beslutades att Catarina Carlsson kommer att ha en ”Valphelg”
2 lördagar. Hon kontaktar de som anmält sitt intresse för valpkurs.
Lena Andersson har inbjudit till en prova-på-helg med bruksgrenarna 10–11/4.
Linnea Pedersen har meddelat att hon vill ha en fortsättningskurs i agility tisdagar 18–20.
Tina kontaktar Linnea och hör efter om hon kan tänka sig att ha en nybörjarkurs istället då
det annars inte blir någon sådan.
Tina Björnberg deltar på distriktets utbildningsmöte 27/4.
Jessica och Linda planerar att ha en rallydag/helg likt den Lena A hade i bruks, tillsammans
med övriga rallysektorn.
Lena D har skickat in intresseanmälan för Maria Lööf för att gå
allmänlydnadsinstruktörsutbildning
Ersättning för instruktörer, förslag 100.-/gång.
Fråga om Tina B kan ta fram en handbok till instruktörer. Allmän information, material,
reseersättning etc.
Kolla upp instruktörskläder (alla håller utkik).
Styrelsens riktpris för kurser: 400: - för en helgdag. 100.-/timme för vardag.

•

RUS-mental
Meddelar att vi kommer att ha ett MH för klubbens hundar 5 st, 6 maj.
13–14 maj blir det MT och 15–16 MH.
Återkommer om exteriörbeskrivning.
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•

Klubbstugan
Vårstädningen:
Lena D skriver att-göra-listan på tavlan på klubben. Mail ut till medlemmarna. Anmäla
sig i förväg. Inga fasta datum, åk och gör när du kan.
Husvagnshyra/dygn: 150: - med el och 100: - utan el

•

Styrelsen
Distriktsmöte 28/4 Lena D, Lena A, Monica S anmälda (sen anmälan).

•

Hallen
Ett antal personer har jobbat ihop namn och telefonnummer på föreningar, privatpersoner
mf för att få ihop lista med intressenter som vill hyra hallen - krävs till ansökan.
Listor från kommunen på föreningar och företag har inhämtats.
Sammanställningen kommer
Lena D kommer stå som den som sänder in ansöka

•

Drag
Ev prova-på-dag planeras framöver

§ 38

Tassjakten
En tass /arbetad timme
En tass är värd 10: Tassar samlas per kalenderår och redovisas senast 31/12 innevarande år. Eget ansvar!
Reseersättning utbetalas utöver tassar
Tävlar man gratis får man INTE tassar
Samlade tassar uthämtas i form av presentkort.

§ 39

Ersättning instruktörer
Ersättning ska utgå/tillfälle till instruktörer som håller kurs

§ 40

Coronaaktivitet
Antal på klubben. Vi kan endast ange rekommendationer och påminna om
försiktighetsåtgärder då eget ansvar gäller vid privat träning. Informationstext med
anpassningar/rekommendationer utformas och läggs ut på hemsidan/Facebook.
- Varje sektor beslutar vilka "Corona aktiviteter" som de vill genomföra. Enligt FHM
restriktioner
-

§ 41

Mailbeslut om U. Rehde/hjälp att skriva ansökan till fonder
Mailbeslut om att anlita U. Rehde fastslås
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Inköp
Skåpet till rallylydnadsskyltarna och USB-minnen är inköpta
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Hänglås till ladan ska köpas in
Penslar, träolja, mögeltvätt, hängrännerensare, ev teleskoprör ska köpas in till städdagarna.
Inköp till lydnaden planeras
§ 43

Övriga frågor
Pistolen: Får vem som helst skjuta med pistolen? Ja, håll sig till angivna skottider och kontakta
kontaktperson Ann-Kristin Norberg. Permanent skylt sätts ut.
Lena D kontaktar Linnea P och pratar om agilityinstruktörsutbildningen och att hålla kurser
privat
Utformning av instruktörsavtalet bordläggs till nästa möte

§ 44

Nästa möte
Nästa möte är den 9/6 klockan 19.00

§ 45

Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan 21.40

.

Vid protokollet dag som ovan

Ordförande

_____________________________________
Jessica Hamein, sekreterare

_____________________________________

Lena Dyrsmeds

Justerare

_____________________________________
Marie Bäcke Olsson
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