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Mötets öppnande
Val av ordförande: Carola Carlsson
Av styrelsen utsedd sekreterare: Kerstin Hjelm
Val av justerare tillika rösträknare: Tobias Nilsson & Anneli Andersson
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst: Ja
Fastställande av röstlängd: 16
Fastställande av dagordning: Ja
Ekonomi: Gun Engström ny kassör, nytt bokföringssystem, revisorn stöttar, ekonomin följer planen, klubben
har ett nytt swishnummer för allt som inte är servering: 123 540 28 13
Rapporter
Ordförande: Styrelsen har haft ett möte med kommunen och tagit fram ett nytt arrendeavtal som
förhoppningsvis ska gälla i 10 år, samma villkor som tidigare men även området där begravningsplatsen
ligger och bort till stenmuren ska ingå i det nya arrendeavtalet. Carola har även haft ett möte med
föreningsrådet och kommit överens om att vi behöver 12 h utomhus + 4 h städning.
Hundägarutbildningssektorn: Ett antal kurser har varit igång i vår, valpträffar i sommar planeras 2, 9, 16 & 23
juli (lista kommer att sättas upp för att man kan anmäla att man hjälper till)
Tävlingssektorn: Några tävlingar avverkade, söktävling med 7 deltagare på söndag 28/4.
Nationaldagslydnaden krockar med SM i lydnad. Ansökan gjord om doftprov den 20/6.
Rasutvecklingssektorn: Ett MT har genomförts och MH planeras 5, 11, 12 och 26/5
Rallylydnadssektorn: Rally by night genomförs 5-6 juli, funktionärer sökes.
Agilitysektorn: Samarbete med Varberg, tävling 27-28/4 i Varberg, gungbrädan är lagad.
Serveringskommittén: Få i kommittén betyder att man inte har bemanning på kurskvällar men man försöker
ha köket öppet på tävlingar, MH etc. Möte måndag 29/4 kl 17 – intresserade välkomna.
Stug- områdeskommittén: Fixardag 18/5 – alla välkomna även en kort stund. Nya förråd är på gång, ännu
inte klart vilken utformning förråden ska ha, först måste bygglovsnämnden kontaktas så att vi får klartecken
för var de får stå. Vill man ingå i byggrupp kan man kontakta någon i Stug- områdeskommittén.
Gräsklippning kommer att ske på onsdagar från och med 8/5. Till att börja med varje vecka men om det blir
torrt väder kanske glesare.
PR-sektorn: Vi går för vatten 4/5 12-16, ekipage som kan medverka sökes, även folk som kan informera om
klubben. Klubben ska vara på Vallarna mellan pulkabacken och serveringen. Camilla lämnar priset från FBK
nu på måndag i kommunhuset.
Val till vakanser i styrelse mm
a) Val av styrelsesuppleanter – intresserade anmäl till Anette Svensson eller Kamilla Björklander
b) Val av revisorssuppleanter – intresserade anmäl till Anette Svensson eller Kamilla Björklander
c) Val av ledamot till valberedningen: Ulla Pettersson valdes
Motioner till kongressen: Förbundsstyrelsens förslag 1: tillstyrks, Förbundsstyrelsens förslag 2A: tillstyrks,
Förbundsstyrelsens förslag 2B: tillstyrks, Förbundsstyrelsens förslag 2C: tillstyrks, Motion 1: avslag, Motion 2:
avslag Motion 3: avslag, Motion 4: enligt FS förslag
Policy för skyddsträning på klubben: Antagen
Övriga frågor: Fråga om vem som är sammankallande i Stug- och områdeskommittén. Anders Nyström är
sammankallande och har haft ett möte med Leif Gustavsson har haft ett möte.
Mötets avslutande.
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