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Närvarande: Birgitta Forsberg ordförande, Susanne Almgren sekreterare samt 14
medlemmar.
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Lena Ruda.
3. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Den planerad bidragsansökan för handikappsanpassning är gjord.
Protokollet föredrogs och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport
Till godo: 33.007,06
6. Verksamhetsrapport
TÄS – Vi har utfört vår första officiella Rallylydnadstävling med 36 starter.
Vi planerar att ansöka om en till nybörjartävling i slutet på maj eller
början på juni.
Nästkommande tävling är en lydnadstävling den 4:e maj.
Sektorn planerar för uppletandeträning 4ggr.
HUS – Sektorn har haft en träff. Diskussioner förs om att anordna temakvällar,
så som te x ”Besökshund”.
Planerar för en instruktörsträff den 23 april.
En allmänlydnadskurs kommer att starta inom kort.
En valpkurs startar så fort den är full.
MH –

Planerar för fem MH under våren.
Behov av fler utbildade figuranter och testledare finns.
En M1 med 7 medverkande har genomförts.
Kristina W kollar upp vidareutbildning till figuranter.

Rally - Rallylydnadsgruppen har haft ett möte, där man har diskuterat
träningskvällar.
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Gruppen kommer att medverka i sammarbete inom distriktet för att
sprida info om kommande tävlingar.
Man kommer se till att det skall finnas tillgängligt material åtkomligt i
materialboden, såsom skyltar och banor.
Köket – Bakningsdag planeras, inför bl a Hundens Dag.
Hundens dag kommer att genomföras 9:e maj kl. 11-15. Ordförande föredrar
programmet.
Den 1:a maj kommer vårstädning att genomföras på klubben, alla är välkomma
att bidra.
25:e maj planeras för en Ungdomsdag. En Prova på-dag för ungdomar.
7. Medlemmars önskemål
Inga
8. Mötets avslutande
Birgitta Forsberg tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat med att
bjuda på fika.
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______________________
Birgitta Forsberg, ordförande

______________________
Lena Ruda, justerare

________________________
Susanne Almgren, sekreterare

