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Medlemsmöte
Sammanträdesdatum: 2021-04-06
Plats: Digitalt via Teams

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Carolin hälsar alla välkomna till mötet. 17 stycken deltog i mötet.
2. Styrelsen
-

Inget att ta upp

3. Klubb & organisation
-

Toaletterna är färdigrenoverade
Vindskydd håller på att byggas på planen
Sponsoravtal har tecknats med tre företag, Smådjursdepån, Sveland & Lillegårds
hundglädje.
Sopsortering sker ute.
Tänka på att plocka undan saker på planen när gräsklipparen börjar köra snart.
Musfällor ska sättas upp inne i klubbstugan.

4. Ungdom
-

Öppen rallylydnadsträning har varit.
Ungdomskurs i agility har startat.

5. Utskottet för hundägarutbildning
-

Stort intresse för kurser. Blir fyllda väldigt snabbt.

6. Avel & Hälsa
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-

Vilande i nuläget, men planer på att utbilda nya figuranter till MH och även kunna
genomföra ett MH.

7. Prov & tävling
-

Funktionärsmöte planeras för att planera höstens tävlingar, men avvakta med detta
tills restriktionerna släpps så detta kan hållas live istället för digitalt om tävlingarna
kommer igång.

8. Samhällsnytta
-

Vilande på grund av corona

9. Ekonomi
-

God ekonomi, investeringar gjorda.

10. Svar på ställda frågor i chatten
11. Övriga frågor
-

Fråga på vad priset för toalettrenoveringen kostade. Totalt kostade den 160 000
kronor.

12. Mötets avslutande
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