PROTOKOLL
fört vid Huskvarna hundklubbs
styrelsemöte 2009-06-15
Närvarande:

Lotta Gustafsson, ordförande
Joakim Falkmar
Jenny Nilsson
Pelle Isaksson
Anne Huhtalo
Jonna Isaksson
Jörgen Clasén
Johan Blomqvist
Monica Gustafsson

Ej närvarande:

Karin Söderqvist
Emma Lundberg

§ 86

Mötet öppnande
Ordförande Lotta Gustafsson öppnade mötet.

§ 87

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 88

Val av mötessekreterare
Jenny Nilsson valdes till mötessekreterare.

§ 89

Val av justeringsman
Johan Blomqvist valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 90

Uppföljning och godkännande av föregående mötesprotokoll
Klubbmärkestagningen blev en stor succé med 31 deltagande ekipage.
Vi bokar en grupp på 15 personer för att besöka vargarna på Kolmården, Johan
ansvarar.
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 91

Anmälan av övriga ärenden
Kursdeltagare i rallylydnaden vill ha pengar tillbaka.
Tävlingsanmälning och inköp av dator, skrivare och program.
Sponsorerna.

§ 92

Bordlagda ärenden
Jonnas kontraktsförslag för instruktörer.

§ 93

In- och utgående skrivelser
a) Ingående
Det har inkommit handlingar så att vi kan få uppsatt skyltar till klubben.
Information om elavgiften från Jönköpings Energi.
b) Utgående
Inga utgående skrivelser.

§ 94

VU-beslut
Inköp av fotoskrivare till klubben och vilka priser vi skulle ha på avslutningen.

§ 95

Rapporter
a) Från kommittéer och hundrådet
Träningskommittén
Startade en valpkurs i söndags den 14
juni med 14 deltagare. Kursen kommer
att gå varannan vecka.
En brevlåda kommer att sättas upp där
medlemmarna kan lägga i förslag och
utvärderingar.
Tävlingskommittén

Uttagning till Augustikannan är på
onsdag 17 juni. Anmälan kl. 18:30 och
start 19:00.
Det blir två stycken officiella tävlingar
nästa år en klass I och en klass II i maj
och augusti.

Hundrådet

Hundrådet jobbar med problemen vid
djurkyrkogården vid Axamo. Det ska
anläggas en minneslund där.
Hundens dag kommer att bli den 12
september vid Djursjukhuset. Förfrågan
om att visa rallylydnad finns.
Nästa möte är 10 augusti och då ska de
ta upp förfrågan om smällare.

Kökskommittén

Malou Dickér är ny medlem i
kökskommittén och Monica Gustafsson
har avgått som sammankallande i
kökskommittén.

Stugkommittén

Vägen upp till klubben är dålig och
även asfaltsvägen utanför är dålig och
behöver ses över. Pelle tar kontakt med
Monica och kollar vem som vi ska
prata med.
Ny medlem i stugkommittén är Anders
Andersson.
Pelle kollar upp om det går att få ett
bensinkort till klubben.

SmÖKK

Inget att rapportera.

Utställningskommittén

Inget att rapportera.

Webmaster

Det är mycket spam i gästboken som
han jobbar med att få bort.
Strukturen för den nya hemsidan är
klar, men han vet inte när den kan vara
klar.

Agilitykommittén

Nationalhoppet genomfördes och gick
bra.
Planeringen inför septemberhoppet är i
full gång.

b) Ekonomi
Ekonomin är god.
§ 96

Val av kassör
Jonna Isaksson valdes till ny kassör.

§ 97

Val av firmatecknare
Beslut att ordförande Charlotta Gustafsson och kassör Jonna Isaksson
tillsammans är firmatecknare för Huskvarna Hundklubb.

§ 98

Smygutbildningen
Skrivelse från Tina Babbaro om att klubben ska annonsera efter ”råa” hundar för
smygdeltagarna att öva på. Styrelsen avslår denna ansökan.

§ 99

Förslag att få fler att hjälpa till
Skrivelse från Tina Babbaro om att få fler att hjälpa till genom att få rabatterat
medlems- eller kursavgift. Styrelsen avslår denna ansökan.

§ 100

Låsbart dokumentskåp
Stugkommittén fixar ett låsbart dokumentskåp.

§ 101

Övriga ärenden
Begäran om att få pengarna tillbaka för en kursdeltagare från rallylydnaden
avslås.
Betalning för tävlingar måste märkas ordentligt så att kassören vet varifrån
pengarna kommer.
Beslut om att köpa in en dator och en skrivare till klubben. Johan undersöker
vad en dator och skrivare skulle kosta.
Joakim undersöker dataprogram till agility och tävlingslydnad från SKK.
Ge sponsorerna en lista över när vi har tävlingar och avslutningar så att de vet
när de kan sponsra med priser.

§ 102

Nästa styrelsemöte
Nästa möte är 17 augusti kl. 18:30 i klubbstugan.

§ 68

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

___________________________________
Jenny Nilsson, sekreterare

___________________________________
Johan Blomqvist, justerare

________________________________
Lotta Gustafsson, ordförande

