Protokoll Medlemsmöte
Utfärdare:

Datum:

Helen Andersson

2018-08-29

1.

Mötet öppnas

2.

Val av protokollgranskare

Sid 1 (2)

Peter Simlund
Anders Wibrell

3.
-

-

Ekonomi. Christina informerade om ekonomin per 31/7. Och den ser bra ut.

4.

Rapporter

Prov och tävling

Titti informerade: Bockalydnaden hade
36 starter, Rally 11/8 hade 65 starter,
Agility 16/8 hade 240 starter, Noswork
18/8 hade 50 starter.
Den 2/9 kommer det att vare
ensöktävling, 27/9 en lydnadstävling,
6/10 IPO-R spår och den 7/10 kommer
vi att anordna SM i IPO-R ytsök.
Det kommer att varen utbildning för
tävlings sekreterarna, det kommer
också varen distriktsträff för
lynadsfunktionärer.

Träning

Det kommer att vara lite ändringar på
utformningen av tisdagsträningen i höst ,
den kommer att läggas upp som prova på.
Datum för det olika aktiviteterna kommer
att sätta upp på anslagstavlan på klubben
samt at det kommer komma ut på hemsian.

5.
Sida 1

Information från styrelsen

Boden börjar ta form, utsidan är nästan klar. El klar. Låset kommer att bli ett kodlås.
Stort tack till alla inblandande som arbetat med boden.
Diskuterades att det är svårt att få folk till att hjälpa till tex simstadion. Ett förslag från Karin S var
att alla aktiviteter läggs fram i början av året och man sätter upp sig på valfri aktivitet. Alla som är
aktiva på klubben skall hjälpa till med någon aktivitet. Styrelsen tittar på hur vi gör detta möjligt.
Hallands kampen kommer att gå 14 oktober i Halmstad Sara och Malin kommer att ställa upp i
lydnad och i apellen kommer Christina och Ida ställa upp. Magnus kommer att coacha dem.
Styrelsen har tagit fram ett poängsystem för funktionärer, gjordes även ett grupparbete på detta,
förslagen kommer styrelsen att sammanställa och frågab kommer att tas upp även på nästa
medlemsmöte.

Övriga frågor
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Stort tack till Göran som kom fotograferade.
Frågan om att utbilda nya instruktörer och de som är intresserade av detta skall maila till Maria.
Ni som är ute och tävlar glöm ej sätta upp detta på vägg i klubbstuga.
Om det fler som är intresserade av att bli avtals instruktörer skall man ta kontakt med styrelsen

Mötet avslutas

Sida 2

Sid 2 (2)

