
Agility.ax styrelsemöte 10:2016 
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kl. 18.00 på ÅKDs kansli 

Protokoll styrelsemöte 

Styrelsemöte för Agility.ax den 14 november 2016 kl 18.00 på ÅKD:s kansli. 

Närvarande 

Carina Svenblad-Timonen, ordförande 
Katja Henkola, sekreterare 
Erika Gustafsson 
Emelie Hanström 
Ronja Brenner 
Minna Danielsson 
 
 
1. Mötets öppnande 

 
Carina Svenblad-Timonen hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 

2. Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående mötesprotokoll godkändes inte då detta inte var klart. Ärendet skjuts upp till nästa 
möte 
 

3. Ordföraren informerar om vad som inkommit från medlemmar och övriga 
 
3.1 Flytt av hinder från Kungsö 
 
Hinder har flyttats från Kungsö 25.10, 1.11, 14. 11. Det sista skall tas bort den 16.11 och den 
19.11.  Hindren som behövs för vinterträning  är körda till ridhuset i Tranvik. Allt annat är kört 
till Stefan Karlssons lada i Hammarland.  
 

4. Information från ÅKD 

ÅKD vill ha en lista på föreningens överfunktioner. Katja sammanställer en lista och skickar in 

det till ÅKD.  

Klubben får 300€ av ÅKD för att medlemmarna sålt biljetter vid hundutställningen i Eckerö i 

september. ÅKD drar av 50€ för hyra av förvaringsskåpet som är i klubbens bruk.  

ÅKD:s öppna onsdagar fortsätter tills vidare. Agility.ax har haft sin gång denna höst. 

 

 



5. Permanent träningsplan 

Efter ett omfattande arbete med att hitta en ny permanent träningsplan ser det ut att år 2017 

styrelse får fortsätta jobba vidare med frågan. I dagsläget väntar vi på svar från 

landskapsregeringen angående ett område i Jomala.  

Klubben har blivit erbjudna ett område vid flygfältet, men styrelsen beslutade att avvakta med 

det tills klubben fått svar från landskapsregeringen då det skulle vara ett mera lämpligt 

område.  

Styrelsen diskuterad även olika lösningar på att hyra in sig tillfälligt någonstans nästa sommar 

men avvaktar fortfarande med det. 

6. Information från ansvarsgrupperna 

- Kurs & gruppansvariga 

3st grupper har dragit igång i  Tranviks ridhus i början av november och håller på till 

december. Ledarna är Sandra Gustafsson/ Stefan Fagerström, Maria Åbonde och 

Jessica Bäckman.  

Carina S-T fortsätter att planera gruppträningen för andra ridhusperioden dvs januari-

mars 2017.   

Annica Aller är på kommande i april 2017. Plats och datum är inte ännu klart. 

Styrelsen beslutade att höja gruppträningsavgiften från Januari 2017 till 30€/ period + 

eventuell ridhushyra/planhyra. Samtidigt höjs även ledararvodet för gruppledarna till 

30€/period. 

Efter en diskussion om hur vi kan erbjuda inhoppsträning för medlemmar som inte har 

en plats i gruppträningen beslöts följande att gälla tills vidare: 

Då det kommer upp i Facebook gruppen Agiax agility träningsgrupper att någon är 

förhindrad att delta på sin ordinarie plats kan en annan medlem ta den platsen. 

Ledaren till gruppen bör bekräfta att det är okej, att platsen inte redan är bokad åt en 

annan. Inhopparen betalar in 5€ i förväg på föreningens konto och skickar meddelande 

om det åt Carina. Är det frågan om inhopp för en missad gruppträning i samma period 

behövs ingen avgift betalas.  

7. Vandringspriser 

Vandringspriserna delas ut på vårmötet.  

 

 



8. Höstmöte måndagen 21.11 kl 18.00 

Det har kommit in ett förslag på ordförande: Maria Åbonde. Styrelsen kommer att ge förslag 

på följande styrelsemedlemmar för 2017: 

Ordinarie:  Emelie Hanström och Essi Juutilainen på  2 års mandat, Mikaela Asp  och Anna-

Karin Drensjö  på 1 års mandat. Suppleanter: Jessica Bäckman för 2år och Nina Danielsson och 

Anneli Rosenberg  för 1år. Kassör: Maria Sommarström. Verksamhetsgranskare: Anna 

Dahlman. 

Carina S-T presenterade ett förslag på verksamhetsplanen och budgeten som godkändes av 

styrelsen. Styrelsen kommer att föreslå en höjning av medlemsavgiften till följande då 

budgeten ligger med underskott: 

Ordinarie vuxen medlem: 30€ 

Ordinarie juniormedlem: 20€ 

Familjemedlem: 20€ 

Understödande medlem: minst 30€ 

Alla deltagare i Agiaxcupen kommer även att bjudas in per mejl till höstmötet och 

prisutdelning.  

9. Nästa möte 

 

Carina S-T kallar in till nästa styrelsemöte. 

 

10. Mötet avslutas 

 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Carina Svenblad-Timonen, ordförande  Katja Henkola, sekreterare 

 


