
Agility.ax styrelsemöte 6:2016 

Torsdagen  den 16 juni 2016 

kl. 19.15 på ÅKDs kansli 

Protokoll styrelsemöte 

Styrelsemöte för Agility.ax den 16 juni 2016 kl 19.15 på ÅKD:s kansli. 

Närvarande 

Carina Svenblad-Timonen, ordförande 
Katja Henkola, sekreterare 
Jenny Henkola 
Minna Danielsson 
Erika Gustafsson 
Catharina Henriksson 
Ronja Brenner per telefon 
 
 
1. Mötets öppnande 

 
Carina Svenblad-Timonen hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 

2. Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående mötesprotokoll godkändes samt det extra e-post mötets protokoll från 3.6.2016. 
 

3. Styrelsemedlemmens medverkan i styrelsen 
 
Efter diskussion beslutade styrelsen enhetligt att utesluta styrelsemedlemmen XXX från 

styrelsen på grund av samarbetssvårigheter som försvårar klubbens verksamhet enligt 

klubbens stadgar 4.2.  

4. Ordföraren informerar om vad som inkommit från medlemmar och övriga 

4.1 Allmän information om föreningen 

Carina S-T hade ingen ny information. 

4.2 Inkommande ärenden från medlemmar och övriga 

Carina S-T hade ingen ny information 

5. Info från våra grupper och ansvariga 
 
4.1 Tävlings 

Carina S-T informerade att Leena V lovat ta hand om caféet under augustitävlingarna 2016. 



Katja informerade att till augustitävlingarna 25-27.8.2017 har bokats två domare, Anne Savioja 

och Kari Jalonen. 

Arbetet med att hitta domare till våren 2017 tävlingar fortsätter. 

4.2 Sponsor 

Carina S-T berättade att arbetet fortsätter och att det nu börjar komma in sponsorpriser från 

fastlandet. 

4.3 Planansvarig 

Catharina H jobbar  med att få gräset slaget runt agilityplanerna.  

4.4 Hinderansvarig 

Klubben saknar fortfarande hinderansvarig. Katja håller på att ta fram offerter på en ny mur 

samt på nya hopphinder och renovering av de befintliga hindren. Katja skulle även kolla att 

långhoppet håller reglementet. 

       4.5 Kurs och gruppansvarig 

Carina S-T och Erika G informerade att de har höstens grupper och kurser nästan klara och    

hoppas kunna ge ut mera information om detta under vecka 25. Dock saknas det en 

gruppledare fören grupp på söndagar.  

Styrelsen beslutade att kursavgiften är 60€ och gruppavgiften 25€. Avgift för ridhus 

tillkommer skilt för de som anmält sig till gruppträning under ridhussäsongen ( oktober-mars). 

De nya avgifterna gäller från och med augusti 2016. 

       4.6 Rally 

Carina S-T meddelade att det kommer att ordnas en nybörjarkurs i höst och att en dag i 

veckan kommer att vara en träningsgrupp. 

       4.7 Agiaxcup 

      Nästa deltävling, deltävling 3 är 6. 7 och Maria Åbonde har lovat ställa upp som domare. 

       4.8 Inofficiella hundutställning 

        Mera info och anmälningsblanketten kommer snart. 

        4.9 Hemsidan och FB 

        Inget nytt 

6. Permanent träningsplan 



Arbetet fortsätter. 

7. Övriga ärenden 

 7.1 Jubileumsår 2017, Agility.ax 10 år 

 Arbetet fortsätter. 

7.2 Prova på träning för icke medlem i sällskap av medlem 

Punkten skjuts upp till nästa möte. 

7.3 Vandringspriser 

Punkten skjuts upp till nästa möte. 

7.4 Klubbkläder 

Minna D och Katja H fortsätter. 

7.5 Försäkring av hindren 

Jenny H fortsätter med arbetet att ta fram en offert. 

8. Nästa möte 

Carina S-T kallar till nästa möte i augusti. 

9. Mötets avslutande 

 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Carina Svenblad-Timonen, ordförande  Katja Henkola, sekreterare 

 


