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Mötets öppnande, ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande medlemmarna
välkomna.
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Antal röstberättigade medlemmar var 27 st

2

Godkännande av dagordningen, mötet godkände dagordningen.
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Val av justerare, Lotta Carlberg och Anna Carlberg valdes att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll.
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Information från styrelsen
Tak över altan? Grupp under ledning av ordförande tillsatt för att utreda om det finns
möjlighet att bygga en utomhushall istället för tak. Fråga har ställts till kommunen. Frågan
kommer att utredas av en handläggare vid kommunen. Poängterades att vi bör ha
tävlingsverksamhet i den ev hallen för att få ekonomin ”gå runt”.
Aktivitetsbanan
Banan är påbörjad och röjning pågår. Banan behöver regelbunden tillsyn/underhåll och
ordförande efterlyste intresse. Ingen anmälde intresse för detta.
Grusning av parkeringen vid agilityplanen. Grusningen är gjord av Toftinge Schakt..
Parkeringen är både fint grusad och något större än tidigare.
Hur kan vi visa uppskattning till våra funktionärer?
Ordförande har tillsammans med ett antal medlemmar skrivit ett förslag till belöningssystem
som ska kunna sporra medlemmar att hjälpa till vid tävlingar, städdagar, med underhåll mm.
Alla närvarande 27 medlemmar röstade ja till förslaget.
Köket behöver hjälp på tävlingarna!!
OBS Christel och Carina efterlyser hjälp till arbetet i köket under tävlingsdagar. I dag är de
endast de två som arbetar i köket vilket är väldigt sårbart.
Sjukvårdsartiklar
Komplettering av sjukvårdsartiklar har gjorts.
En kasse med sjukvårdsartiklar hänger på en krok på stora toaletten.
Speglar
Speglarna är på gång, kommer på söndag 26 maj 2019.
Städdagen 11 maj 2019
Städdagen lockade sex medlemmar att städa, måla och fixa på klubben. Det finns
arbetsuppgifter kvar att göra, se anslagstavlan, för de som inte kunde komma just på
städdagen.
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Övriga frågor
Hjälp behövs med gräsklippning. Fn är det Uffe Pedersen som klipper appellplanerna och
Patrik Eriksson som klipper agilityplanen. Heidi Malmgren anmälde intresse.
Tack för det Heidi. (24 maj ,Heidi har redan tränat med Uffe och hon har fått nycklar )
Skotträning. Beslut att skotträning kommer att ske för den som önskar onsdagar mellan kl
17-45 – 18.15.
Eva Jansson informerade från sitt deltagande i IGP på VM i Pisek Tjeckien maj 2019.
Intressant med trassel med chipmärkning som var försvunnen på Winnah och himla bra
resultat, både för Eva och för laget. Skydds 85 p, spår 82 p och lydnad 78 p.
Trevlig och intressant Information av Linda från Roslagens Hundrehab Linda är medlem i vår
klubb och hon informerade om sin verksamhet. Hon har själv en bordercollie
7. Avslut
Ordförande avslutade mötet.

