
Styrelsemöte   Råådalens   Brukshundklubb   20210509   

Närvarande:    Linda   Raushed,   Christin   Karlsson,Carina   Fagerström,Cissi   Palm,Magnus   
Nilsson,   Anna   Karlsson,    Alex   Santinelli   

Sekreterare:    Linda   Raushed   

  

1. Ordförande,   Carina   Fagerström   förklarade   mötet   öppnat.   
2. Dagordningen   godkändes   
3. Till   protokolljusterare   valdes   Christin    och   Carina   
4. Föregående   protokoll   gås   igenom   

4.1.    Ny   nyckellista   har   inkommit   från   Charlotte   Jostvik.   
4.2. Profilkläder   diskuterades.   Det   beslutades   att   Mia   och   Cissi   tittar   på   förslag   till   

kläder.   
4.3. Städschema   diskuterades.   Carina   och   Christin   ska   ”test-städa”   för   att   se   hur   

lång   tid   det   kan   ta.   
4.4. Utelampor.   Carina   fick   i   uppdrag   att   kolla   lamporna   nästkommande   tisdag.   
4.5.    Ny   utläggsblankett   diskuterades   och   beslutades.   
4.6.    Barometern.     
4.7.    Vad   gäller   för   familjemedlemskap?   Carina   fick   i   uppdrag   att   kolla   detta.   

5.     Sektorsrapporter:   
5.1. Agility   

5.1.1. Har   haft   möte.   Staket   att   dela   av   banan   med   på   långsidan?   viktigt   att   
flytta   så   gräsklippningen   kan   ske.   Styrelsen   beslutar.   

5.1.2. träningsgruppen   på   onsdagar   har   startat.   
5.1.3. DNAmärkning   beställd   till   hinder.   
5.1.4. pay   and   jump   tävling   19   eller   20/6-avvaktar.   

5.2. Rallylydnad   
5.2.1. en   kurs   ska   hållas   och   är   full   

5.3. HUG   
5.3.1. jobbar   med   formalia,   blanketter   etc   

5.4. Lydnad/Bruks   
5.4.1. köpa   in   apport-    ca   75   kr   st.   behövs   2   av   varje   stl.   beslut   fattas   att   det   

är   ok   att   beställa.   
5.5. Hemsida   

5.5.1. Anna   jobbar   med   att   ändra   och   uppdatera   designen.medlemmar   ska   
skicka   in   bilder   under   maj   månad.   

5.6. Nosework   
5.6.1. inget   

6. Ekonomi   
6.1. Aktuellt   Saldo   187   217.     

7. Att   göra   lista:   
7.1. Städning:   Tar   1   h   om   man   är   2   personer.   Man   kan   lägga   det   på   de   som   har   

nycklar,   styrelsen   och   sektorer?   Städar   man   får   man   hämta   ut   en   väst   är   ett   
förslag.   Frågan   bordläggs   till   nästa   möte.   



7.2. nyckelkriterier:   träningsgruppsledare,   styrelsemedlemmar   och   instruktörer.   

    Övrigt   

7.3. Fixardag-   29/5     
7.3.1. staketet   bakom   stugan   behöver   fixas.   
7.3.2. lista   görs   i   google   docs.   

7.4. Barometern-beslutar   att   den   vilar   tills   tävlingar   kommit   igång.   
7.5. Vad   gäller   för   familjemedlemskap-   familjemedlem   har   samma   rättigheter   i   

föreningen   som   “huvudmedlem”   
7.6. förslag   för   sponsring   av   västar   etc-   Alex   kolla   på   detta   till   nästa   möte.   
7.7. medlemsmöte-carina   kollar   på   datum   

  

  

Mötet   avslutas   

Protokollet   justeras   av:   

...   …..     

    

    

    

  
  


