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§ 1 Mötet öppnas

Vice ordförande Stefan Månsson önskade medlemmarna välkomna.
Hedersmedlemmar närvarande Torsten Hulphers och Ritva Bergmyr.

§ 2 Godkännande av dagordning  Godkändes

§ 3 Godkännande av kallelse  Godkändes

§ 4 Val av justeringsmän  Anki Mohlin, Lars Johnsson

§ 5 Godkännande av tidigare mötesprotokoll  Godkändes

§ 6 Rapporter

6:1 Ekonomi

Ekonomin redovisades av Robert Kling se bil.1

6:2 Styrelsen

Stefan Månsson informerade om vad styrelsen arbetat med under våren, med hjälp av medlemmar.

 Stugfixardag, rensat hundstallet, förråden, rensat rabatter kring stugan bland annat
 Ett utbildningstillfälle med Jan Gyllensten för TK medl. (55 pers)
 Loppisdag på klubben medlem Ulrike Osterman föreslog och genomförde med hjälp av flera 

medlemmar, för fint väder men det kom lite folk på förmiddagen.
 Rensning av diverse gammal IT-utrustning
 Inkoppling av nya skrivare som är skänkta av kvällsposten genom Susanne Lindén, superfina skrivare 

med mycket färgpatroner.
 Etiska regler för sociala medier uppdaterad, utlagd på bland annat facebook.
 Offert för storstädning med fokus på golven, vi avvaktar dock eventuell uppfräschning av lokalerna 

Michele Mars som har kontakt med yrkesskola, vi väntar på offert på material kostnader.
 Fläktservice stekbord genomförd.
 Nya rabatter på framsidan Irene, Tereze, Ingrid skänkt blommor och planterat.
 Tereze och Mia har haft uppvisning på Kvarndalagården
 Lotta och EvaLena varit på ordförandekonferens, informerade kort om SM
 EvaLena förberett eventuell anställning av kanslist via arbetsförmedlingen
 Agilityplatsen, anläggning gräs halva till rallyn, andra halvan tänkt lekplats och sparat gammalt agility 

material.
 Inventering passagekort och nya kort införskaffade

Polis SM

Polis SM kommer att vara på klubben 4 t.o.m. 7 sept. beslut togs ifjor på medlemsmöte att vi skulle hjälpa till. i 
dagsläget behöver vi funktionärer till kaffe, kaka, glass stånd, samt hjälp med funktionärsmat och ngr. 
spårtrampare till.

6:3 SM 2015

EvaLena informerade om SM 2015 och plats Ribersborg. Klubben har informerat på möte i Höör där Skånes 
klubbar var inbjudna.

I dagsläget har vi de flesta tävlingsledare i brukset klara, vi söker funktionärer inom olika områden. Det kommer 
att finnas information på vår hemsida. Vi har kontinuerlig kontakt med Malmö kommun
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6:4 HUG

Tereze informerade om vårens kurser och aktiviteter

 Ca 1 valpkurs och grundkurs start per månad, Py, Susanne, Katrine, Eva-Louise, Yvonne och Lotta
 Rally nybörjare: Susanne L
 Lydnadskurser: Jeannette, Carro och  Rikard
 Appell kurs spår: Nina och Gosia
 Aktivitetskurs: Anders
 Skoj och trixkurs: Py

Övrigt HUG 

 3 fortbildnings kvällar hölls för instruktörer med Jan Gyllensten
 Fortbildningsdag för instruktörer Freezbydag med Susanne Lindberg
 Lislotte (Lotta) Andersson färdig tävlingsinstruktörs lärare
 Tävlingsinstruktörskurs  2 examinationer Malmö. Danielle Braender (Får sitt certifikat när hon är klar 

med allmänlydnadsutbildningen) Irene Hallberg där vi fattas inlämningsuppgifter innan hon är färdiga, 
samt 3 instruktörer utbildade från andra klubbar.

 Allmänlydnadsinstruktörskurs pågår för Pia Forsberg 6 deltagare varav 4 från Malmö, Robin, Marina, 
Jocke och Danielle.

 Hanna Olsson styrelsens och HUGs kontakt med studiefrämjandet får hjälp av Anders för att förenkla, 
skickar utvärdering som läses av 2 pers. Lotta och Tereze

 Anders lagt ut kurser på hemsidan
 Djursjukhuset kommer på torsdag 19:00 "föreläsning om sommarens faror"

Kommande aktiviteter:
 Rally lydnads tävling 15 aug med prova på dag agility.

6:5 TK

Håkan Svärdh informerade om utförda och planerade tävlingar.
Samt att de också tittar på om vi kan dra igång träningstävlingar en gång i månaden.
Klubben välkomnar Lena Killander som ny tävlingssekreterare

6:6 Agility

Vårens kurser:
Grundkurs Katrine, Susanne
Nybörjare Catarina, Patrik
Fortsättning Catarina, Susanne

 2 dagars tävling genomförd 17 och 18 maj, för gången klass 3 tävling
 Prova på dag 15 aug.
 Höstens kurser planeras 4 aug. grundkurs, kombi nybörjare/fortsättning 6 aug.
 Klubbmästerskap prel. 20 sept. Planerar också nästa års tävling

6:7 RUS
Vilande

6:8 Frivilligsektor

Jonas Stål arbetar på en plan för bruks Patrull hund
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6:9 Markan/Kansliet

Irene Malm har tackat för sig efter att ha gjort ett stort arbete med cafeterian

6:10 Arbetsgrupp Kommunen

Provisoriskt dagis kommer att byggas längst ner till vänster på vår appellplan. Se:

http://www.malmo.se/download/18.760b3241144f4d60d3b20db/1396002422401/HAMMAR
                         S+PARK+ILLUSTRATION+140219.pdf

6:11 Info/PR och Hemsida

Jessica Sjöö informerade om att ny hemsida kommer att göras         

§ 7 Beslutsfrågor

 Fastställande höjning av inköpssumma till 20.000 kr enligt förslag medlemsmöte juni 2013
Medlemsmötet tog enhälligt beslut 20000 kr. godkändes.

 Kanslisttjänst
Eva-Lena och Robert redogjorde för arbetsuppgifter och ekonomin inför att få en ny Kanslist på 75% 
Medlemsmötet godkände enhälligt.

§ 8 Skrivelser  
Inga

§ 9 Övriga frågor

Avtackning till de personer som lämnat uppgifter på klubben skjuts upp då dessa inte var på plats

§ 10 Nästa medlemsmöte 9 oktober 2014 kl.19:30

§ 11 Mötet avslutas
Stefan avslutar härmed dagens medlemsmöte, tack för ni tog er tid att komma hit! 

…………………………..                                   …………………………….

Vice Ordförande, Stefan Månsson                 Tereze Lindberg, Sekreterare

…………………………..                                   …………………………….              
Anki Mohlin, Justerare                                                   Lars Johnsson, Justerare
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