Protokoll
Protokoll fört vid medlemsmöte 2017-06-07
§ 1 Mötets öppnande
Per Samuelsson förklarar mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.
§ 3 Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Anna Bengtsson och Hanna Flinck.
§4 Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare
Till mötesordförande valdes Per Samuelsson och till sekreterare valdes
Emma Gustavsson.
§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§6 Kassarapport
Kassören redovisade aktuellt saldo: 89329 kr på kontot och 666 kr i
serveringskassan.
§7 Styrelsens information
Per Samuelsson berättade att JO-anmälan som gjorts gentemot polismyndigheten har lett till en
erinran, pga att ärendet är dåligt handlagt. Yvonne Öhman kollar upp vad erinran innebär och
kollar även upp om klubben kan kräva skadestånd.
Yvonne Öhman informerade om förskingringsärendet.
§8 Övriga frågor
Pia Nilsson uppmärksammar stugfogdarna på att prispallen behöver en renovering. Per
Samuelsson åtar sig att se till att detta ordnas innan nästa tävlingstillfälle.
Hanna Flink informerar om att det finns ett stipendium att söka för klubben, detta genom
medlemmen Kristin Gunnarsson som via sitt jobb (Planja) kan ansöka om ett stipendium på
5000 kr, vinnaren av stipendiet utses genom lottning.
Hanna Flink har bjudit in Helen Kjellander, Nybro som kommer att under helgen 29-30 juli hålla
kurs i tävlingslydnad. Max 6 ekipage (1300 kr inkl lunch och fika) och obegränsat med åhörare
(200 kr inkl lunch och fika) se mer information på klubbens hemsida och Facebook sida.
Per Samuelsson har en förfrågan om klubben kan köpa in en ny balansbom till agilityn, styrelsen
kommer att ta beslut kring detta vid ett telefonmöte.
Det har tagits fram ett första utkast på nya trivselregler till klubben, dessa gicks igenom och
diskuterades av mötet. Styrelsen kommer att fortsätta att jobba med trivselreglerna och de
kommer sedan att sättas upp på anslagstavlorna och finnas på hemsidan. Mötet kom fram till att
reglerna ska vara positiva och lättlästa.
Det diskuterades även om att träning med löptikar kommer att hänvisas till en markerad plats på
träningsplanen, detta för att bla underlätta inför olika tävlingar.

§9 Mötet avslutas
Mötet avslutas av mötesordförande Per Samuelsson.
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