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Bertil Andersson
Christina Andersson
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Information från styrelsen

Tisdagsträning, hur vill man att det skall vara i framtiden, Det diskuterades men det bestämdes att
man skall lägga sina förslag i förslagslådan
Kyl & Frys byta kostnad 25375 kr fick med i priset: Våffeljärn, micro och vattenkokare. Kyl och frys är
redan bytta
Inköp av högtalare, Vi har fått ett bidrag som skall gå till inköp av tävlingsmaterial så det är
inköpt högtalare samt 2 st nya datorer
Barackerna, bilda en arbetsgrupp, Arbetsgruppen består av Bertil, Björn och Bosse, även
Anders och Ingemar kommer att var behjälpliga. Det kommer även att behövas hjälp ett par
kvällar med att ta bära bort ris från träden. Datum kommer att sättas ut på FB och
hemsidan.
Stättared 3/6 kl. 11-14. Det som kommer att visas upp är rally, agility, IPOR ( hinder) Sök och
Uppletande.
Simstadion. Det saknas fortfarande tider så en uppmaning att fler sätter upp sig
Instruktörsmöte inför höstens kurser 12/6 kl 19,00. Viktigt att kurserna kommer ut på hemsidan så
fort som möjligt.
IPOR SM Ytsök 7/9
Långstorsdag 12/7 Uppvisning. Intresserade hör av sig till styrelsen, sen behöver det även
kollas så parken ser ut som tidigare år.
Ekonomi. Christina informerade om ekonomin per 30/4. Positivt att HUS ligger över budget

4.

Rapporter

Avel och Hälsa

Hundägarutbildning
Prov och tävling
Träning
Samhällsnytta
Klubben

Sida 1

Carina informerade om tävlingar
som kommer att hållas i lydnad och
rally samt kommande tävlingar. En
uppmaning om att fler skall anmäla
sig som funktionärer. Det finns för få
domare bruks i länet. Carina och
Helen kommer att gå en
tävlingsledare utbildning i Bruks.
Den kommer att vara en helg i juli
samt praktik i höst.
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Övriga frågor

Brunn, det behöver kollas med kommun vad som händer med vår djupborrade brunn i
samband med tunnelbygget. Vi behöver även se om vi kan få skriftligt på vad som händer
om den sinar.
Tårta, Christina hade bakat en super god tårta för att fira SBK 100 år
Västar, finns för funktionärer
På nästa medlemsmöte kommer Göran att fotografera dem som vill ha bild på sin hund
(även förare)
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