
Styrelsemöte 5

Datum: 22-04-11 Plats: Teams kl 20.00

Närvarande: Ewa Johansson, Håkan Sevholt, Jinny Balogh & Rikke Greve

§1 Mötet öppnas

Ewa Johansson öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Håkan Sevholt

§3 Genomgång av föregående protokoll/uppföljning av pågående frågor

- Munkorgsfrågan. Nekas då säkerhet inte kan garanteras.

- Kongressen: Ewa, Ann-Marie och Palle har deltagit 22-04-02. Förbundsstyrelsen
valde att hoppa av. Nytt möte i påskhelgen kommer att ske. Håkan hoppar in istället
för Ann-Marie.

§4 Rapporter:

a. Ordförande

b. Vice Ordförande

- Vägbygget

Berörd person kommer att ringa upp Ann-Marie.

c. Sekreterare

d. Kassör

- Ansökt om att slippa att lämna” särskild uppgift” i fem år.



- Tidigare haft allians mellan Alingssås och Borås. Tidigare gått som särskild
uppgift men vi avslutar den alliansen. Vi avslutar den föreningen.

e. Övriga

§5 Inkomna skrivelser

- Medlemskap i Viskaforsorten

Styrelsen godkänner det.

- Ansökan om startbidrag bilbingo

Inskickat men vi har ännu inte fått besked.

- Bygga klart weightpull banan

Gunilla har erbjudit sig att bygga klart den.

- Förfrågan från Lena Werdelin

Elin återkommit om två datumförslag (7/5 och 21/5) som inte fungerar bra för
klubben och dess evenemang.

Nya förslag som vi kan erbjuda är: 28/5 och 4/6.

Rikke lämnar förslagen till Elin och Lena via mail.

§6 Ändra skrivning på hemsidan om medlemskap

Uppdatera hemsidan

Jinny kan göra detta och annat som behöver ändras om vi kan få en inlogg.

Ewa kollar med Sofia Asklund.

§7 Medlemsmöte, arbetsdag 19/3

Ewa fixar tårta.

Håkan ber Gunilla kolla om det finns korv med bröd kvar.

På fredag kollar Palle om banan är aktuell för träning.

Rikke lägger ut info på sociala medier om träning den 18/4 kl 14.30.



§8 Klubbens ekonomi

1 ny medlem.

Som alltid på våren så är det i dagsläget mer utgifter än inkomster.

§9 Tävling

- Tävlingsinbjudan

Vi avvaktar sponsorpengar innan tävlingsinbjudan sker.

- Diamantjakten

106 lotter kvar.

1-3 diamant

4-6 annat

2000 kr ska gå till diamanterna.

När 100 lotter är sålda behöver diamanterna beställas - Jinny fixar.

Kolla med Doggy i höst om ev HP.

Svenska hundfoder AB kan ev också bli en framtida sponsor.

§10 Träning

Info om träningar läggs ut på hemsidan och sociala medier av Jinny.

- Måndag     18 april om banan är klar arbetsdag, medlemsmöte
- Söndag 24 april

- Söndag 1 maj

- Söndag 8 maj Tävling Cimbria 7 maj harva upp banan?

- Söndag 15 maj

- Söndag 22 maj Tävling 7hs

- Lördag 28 maj Tävling Alingsås 29 maj

- Lördag 4 juni

- Lördag 11 juni Tävling 7hs



- Lördag 18 juni

- Söndag 26 juni

- Lördag 2 juli Tävling 7hs

- Söndag 10 juli Tävling 7hs

- 16 – 23 juli SM Åkers

- Släphareträning på torsdagar

Ewa kollar med Tellnor och Hulting om det startas upp innan påsk.

§11 Övrig verksamhet på vår anläggning

- Bakluckeloppisar

Lördag 7 maj

Lördag 21 maj

Söndag            19 juni

Söndag             17 juli

Lördag              20 augusti

Söndag              17 september ev bilbingo

§12 Bilbingoansökan

Kommer att skickas in så snabbt som möjligt när protokollet kommit fram till Håkan
och Gunilla.

§13 Sponsorer

Fakturor utskickade till berörda.

Olika sponsorpaket klara. Läggs ut på FB och hemsidan.

§14 Reparationer och underhåll

- Harvning av banan

Sker preliminärt 7/5.



- Förbereda banan på arbetsdagen

Palle kollar banan på fredag 15/4.

§15 Funktionärer

Frågan bordläggs.

§16 Övriga frågor

Utbildningsansvarig: Tidigare har det varit Lena Werdelin. Ewa frågar henne gällande
innevarande år.

§17 Nästa möte

9/5 kl 20.00

Ordförande: Ewa Johansson Sekreterare: Rikke Greve

—------------------------------------ —--------------------------------

Justerare: Håkan Sevholt

—----------------------------------


