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PROTOKOLL

Distribution

Möte

Protokoll nr.

Styrelse, valberedning, revisorer, klubbstuga

Medlemsmöte

2/21

Zoom (digitalt)

12/4-21 KL 18.30

NÄRVARANDE

Sammanträdesplats

Datum och tid

MEDDELAT FÖRHINDER

Ordf. Monica Backerholm, Vice Ordf Susanne
Gunnarsson, Kassör Anna-Carin Melander,
Sekr. Malin N Ögren, Marie Lundstedt ,Julia
Hörnfeldt, Helena Hägglund. 13 Medlemmar

FRÅNVARANDE

Åtgärdas av

§ 12
Öppnande

Mötet öppnas av Ordf Monica Backerholm

§ 13
Justerare

Monika Sjöberg och Julia Hörnfeldt väljs till justerare

§ 14
Dagordning

Dagordningen godkänns Bilaga 1

Färdigt

§ 15
Föregående Sekreterare sammanfattar protokoll 1/21. Justerat
protokoll
och klart finns på hemsidan och i pärmen i
klubbstugan.
§ 16
Ekonomi

§ 17
Skrivelser

Bankgiro:
5696-4364

Kassa 124kr Bank 1935.82kr Plac 160 000 Resultat
plus 1508,26kr Bilaga 2
Kontantkassan tas bort med undantag för om den
som står i köket vid evenemang ordnar en själv.
Övervägande närvarande medlemmar röstar för
detta.
Från studiefrämjandet angående restriktoner vid
kurser/arrangemang. Max 8 deltagare, riskanalys
skall göras efter första träffen och all verksamhet ska
hållas utomhus.
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§18
80-års
jubileum

§19

Upptaktshelg

§20
Verksamheter
blir utskott?

§ 21

Verksamheter

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Firande av jubileum som var tänkt i maj skjuts till
hösten. Vår tanke är att ha firande på torpet.
Helen Thalen har tagit fram en jubileums logga som
hon visar. Mötet tycker den är bra och vi kommer
använda den under detta jubileumsår.
Vi tar fram en mössa och ett pannband med
jubileums tryck som medlemmarna erbjuds att köpa.
Vi hoppas att vi snart kan få anordna denna och är
tacksamma för förslag om vad medlemmarna vill att
den ska innehålla.
Efter kontakt med distriktets ordförande ingen klarhet
i vad våra verksamheter ska heta.
Anläggning Håller koll på agillityplanen. 16 Maj
städdag, anmälan krävs så att det inte blir fler än 8
samtidigt.
Agility Ställt in sin officiella tävling i vår men ansökt
om en ny tävling andra helgen i september. Just nu
letar de plats att hålla tävlingen, tyvärr har vi för få
toaletter på klubben. Hindren kommer tillbaka i slutet
på april till klubben och är inte deras nya plan möjlig
att anväda kommer de använda den gamla
grusplanen.
Rally: ställer in vårens tävlingar och söker en ny
under hösten. Ralllycupen startar 18Maj, anmälan
krävs, startkostnad 50kr. Fler datum för cupen finns
på kalendern på hemsidan.
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§ 22
Från
styrelsen

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Utbildning Rallykurs är igång. De kurser som är
utannonserade är i stort sett fulltecknade. Lydnads
kursen med extern instruktör är också fulltecknad
NoseWork Har startat en corona säker utmaning
som ligger ute på nätet.
Bol Ställer in tävlingarna i Maj och planer finns för att
söka en till bruks tävling i höst. 15 och 22 Maj
kommer spår och sök träning anordnas med grupper
om fem deltagare.
Mental: Ett MH planerat för i juni och
förhoppningsvis ett till under hösten. Efterlyser fler
intresserade som vill bli figuranter
Webb: Underhållet är gjort och webbmaster
fortsätter med löpande uppdateringar.
Utställning: Den offeciella utställningen ställs in på
grund av pandemin men de planerar för en inofficiell
under hösten.
Vi försöker följa alla restriktioner som kommer från
skk och vår region. Vi bedriver bara verksamhet
utomhus.
Distriktets årsmöte, Styrelseprotokolll saknas på
hemsidan. Vi är sammankallande i distriktets
valberedning, tips på personer till distrikets styrelse
mottages tacksamt. De andra klubbarna som är med
i valberedningen är ragunda, härnösand och östra
härjedalen.
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Färdigt

Bemötande av nya kursdeltagande. Vi ska försöka
tänka på att vända bilen mot skogen när de är kurs
så att kursdeltagarna kan passera bilen utan att bli
utskällda. När en kurs pågår på klubben måste
övriga medlemar respektera detta genom att hålla
avstånd till kursen utomhus och lämna stugan om
kursen vill gå in.
Almanackan som gäller är den på webbsidan men en
ny kommer sättas upp på anslagstavlan på torpet
dock utan krav att den är rätt ifylld.
XL-hjälpen vad ska vi ansöka om? Utedass? Ramp?
Inhägnad? Medlemarna som deltar i mötet tycker vi
ska gå vidare med utedass till XL tävlingen.
§ 23
Övriga
frågor
§ 24
Nästa möte

§ 25
Avslut

Bankgiro:
5696-4364

Har vi ngt verksamhetsbidrag från örnsköldsviks
kommun? Kassören kollar upp om de tillkommit nya
regler som gör att vi kan söka bidrag.
7 Juni 18:30. Vilken typ av möte det blir återkommer
vi om, detta beror på hur pandemin och
restriktionerna ser ut då.
Mötet avslutas 20:10
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_______________________
Ordförande: Monica Backerholm

__________________________
Sekreterare: Malin N Ögren

_______________________
Justeras: Monika Sjöberg

___________________________
Justeras: Julia Hörnfeldt
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