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§ 67 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.03.

§ 68 Utdelad dagordning fastställdes.

§ 69   Föregående protokoll är utan anmärkningar. 

§ 70 Ekonomisk rapport: 
I kassan har vi 2783 kr och på postgirot 72281 kr.
HUS har ca 6300, TS ca 9300 och Cupen ca 20300, AS ca 16600, RUS/MH  ca 7800, PR-Info ca -3200.

 Medlemsavgifter ca 15900, Köket ca 11600, Övriga kostnader ca -68000. Totalt är resultatet +16188 
kronor. Antalet medlemmar är 245.
 

§ 71   VU-beslut:
Statutet för KM är ändrat. Det är ok att tävla KM med blandras.

§ 72 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a) Agilitysektorn:
2 kurser på gång. Fråga om större agilityplan uppkom och styrelsen beslutade att utöka planen ut mot 
stegen (mitt emellan lydnads- och bruksplanerna) på prov. Träningstävling samt hinderfixning med 
efterföljande grillning den 26/8. KM ändrat datum till 7/10. Funderingar över klubbkläder för agilityn finns. 
Där har dock styrelsen några synpunkter.

       b)  Hundägarutbildningssektorn HUS:
Förberedande tävlingskurs, valpkurs, vardagslydnadskurs och ev. en aktiveringskurs är på gång. Det är upp 
till varje instruktör att bestämma om den vill hålla kurs för få personer. Kravet från styrelsen är att vi inte 
ska gå back på kursen. Onsdagsvärdslistan har inte kommit ut ännu. Kristina kontaktar Catharina om det. 
Förslag från styrelsen är att kursanmälningar bör gå både till HUS och till instruktörerna. Styrelsen önskar 
också att vårens kurser (2013) ska vara klara innan årets slut. Kristina kontaktar Catharina.
  

c) Rasutvecklingssektorn RUS/ MH 
Alla domare är klara till utställningen. Ca 80 hundar är anmälda. Ännu ingen kontakt med Anna-Karin 
gällande MH.

 
      d) Tjänstehundssektorn TJS:

Inget att rapportera. 



 

      e) Tävlingssektorn TS:
Lydnadstävling 25/8, 8-9/9 spårtävlingar.

f) Anläggningskommitten:
Gräsklippningen flyter på.

g) Kökskommittén:
Ingen info har inkommit men vår uppfattning är att det fungerar bra.

h) Hemsidan/PR Info:
Hemsidan fungerar bra. Dock saknas rapporter från sektorer och även uppdatering av de som finns.

§ 73 SM-information:
Möte bokat med kommunen, 23/8.

§ 74 Övriga rapporter:
           Under Regattan jobbade Camilla och Nonne så bra med att få in röster i fototävlingen så att vi är en av tre 

vinnare. Priset delas ut den 25/8 under Skärgårdsdagarna, å någon måste vara på plats.  

§ 75  Åtgärdslistan:   
         En punkt kvarstår till hösten.

§ 76 Skrivelser:
Inga skrivelser har inkommit.

§ 77 Övriga frågor: 
Inga övriga frågor.

 § 78  Nästa styrelsemöte är 1 oktober och nästa medlemsmöte 5 september.

 § 79 Mötet avslutades kl 20.16 och Micke tackade alla för visat intresse.
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