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§ 1 Mötet öppnas  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 
 
 
§ 4 Rapporter  
 
4:1 Ekonomi Bättre än fjoråret vid samma tid 
 

 
4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 

 Julklappslistan (bilaga) enades om 26 st samt diskuterade om att i fortsättningen istället bjuda in till före-
drag och då bjuda in fler. 

 2 st A1 och 3 st A2 instruktörer agility ser ut att bli klara innan jul 

 Jonas Ståhl arbetar för distriktet med patrullhund   
 
4:3 TK 

 Träningsgrupper: Diskuterades hur man agerar då man skapar en ny träningsgrupp. Till att börja med 
bör lista på tänkta medlemmar lämnas in till TK. Styrelsen ser gärna att TK tar upp frågan och diskuterar 
de regler klubben använder i dag. 
    

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 

 Vi väntar fortfarande på att svar gällande verkställa renovering. Då detta verkar ta tid enades styrelsen 
om att ta in offert från andra företag eller ev. anställa någon på projektarbete. Vi undersöker vidare. Lotta  
                   

4:5 Arbetsgrupp Kommunen 

 Jessica har tagit kontakt med kommunen om lampor, de återkommer när appellplan är körbar. 
 
4:6 Distriktet  inget nytt.  
  
4:7 Info/PR och Hemsida 

 Jessica arbetar fortlöpande med hemsidan och SM sidan. Sidan fungerar inte bra i mobiltelefoner. 
   

4:8 SM 2015  

 Arbete pågår med kommunen, mark klar för spår, uppletande och skydd. 
  

§ 5 Beslutsfrågor 

 HUG får tilldelat pengar till julklapp till instruktörerna:  Föredrag av Åsa Jacobsson & mat 1 feb 2015. 
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§ 6 Skrivelser  inga  
   
 
§ 7 Övriga frågor 

 Julklappar antal 26 till personer som engagerat sig för klubben under 2014 

 Annandagsfirandet Lotta och Robban fixar 

 Jessicas timmar & fördelning Lotta går igenom Jessicas rapport 

 Stadgarna ”nya organisationen” från 2011 Alla läser igenom för att se om vi följer stadgarna.  
Danielle skickar runt inför nästa möte.  

 Förslag till årsmötets ordförande Glenn Andersson, Rikard Smitt eller Cina Josefsson 
Lotta tar kontakt 
 

 
§ 8 Nästa möte 26 januari kl. 19.00 
 
§ 9 Mötet avslutas  

 

 

 

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

Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare   Danielle Braender, Sekreterare 


