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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna, Pia Asp, Anna Eriksson, Cecilia Uddman, Frida Hemby , Thomas Cronhamn, Chatarine 

Kolander 

 

 

1. Mötets öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

4. Godkännande av tidigare mötesprotokoll  

Tidigare mötesprotokoll godkändes.  

 
4. Rapporter  

 

4.1 Ekonomi  

Robert Kling var frånvarande så punkten utgick.  

 

4.2 HUG  

HUG överväger flera alternativ för att erbjuda fler kurser/seminarium/utbildningstimmar. Diskussion om hur 

klubben kan få fler instruktörer. Diskussion om klubben har för stränga krav på utbildningsnivån på 

instruktörerna. Ett alternativ är att ha fler work shops/seminarier och kortare evenemang för all locka deltagare. 

Beslutas att föreslår det för HUG.  

 

4:3 TK 

A-hindret som skulle bytas stegen är hämtad men stegen är ännu inte levererad.  

Jeanette Fridh är ny tävlingsansvarig och ska gå bredvid Lotta en tid.  

TK har haft möte och Rallygruppen och specialsök deltog för första gången och det var mycket nyttigt och bra 

erfarenhet enligt de deltagande.  

Thomas meddelade att han tänker avgå från TK.  

 

4.4 Agilityn/Rally/nosework/specialsök 

Inget aktuellt att rapportera  

 

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten 
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Belysningen är ännu inte åtgärdad. Mattias vet att han ska dra i det.  

 

4.7 Distriktet 

Inget att anföra. 

 

4:8 Info/PR och Hemsida 

Artikeln i Lokaltidningen har publicerats.  

 

5. Beslutsfrågor    
 

6. Skrivelser   

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Detaljplanändring för koloniområdet som är föreslaget påverkar inte oss förutom att det blir fler folk att ta 

hänsyn till.  

 

7.2  Julmarknad och annandagsfirande - specialsök ska ha träningstävling i december. Diskussion om vi ska 

försöka med glöggmingel istället den 15 december kl 19:00.  

 

8. Nästa möte   

Nästa styrelsemöte är den 12 januari 2022 

 

9. Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


