
Agility.ax     

 

 

 

P R O T O K O L L 
(5/2012) 

 

fört vid Agility.ax styrelsemöte torsdagen den 10 maj 2012 

hos Lynn i Österkalmare.  

 

Närvarande  

1. Sandra Gustafsson, ordförande 

2. Maria Åbonde, kassör 

3. Åsa Juslin  

4. Lynn Häggblom, sekreterare 

5. Nina Danielsson 

 

 

1 § Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet klockan 18.36 och hälsade alla välkomna. 

 

2 §     Godkännande av föregående protokoll 
 Styrelsen godkände föregående protokoll. 

 

3 § Ärenden från föregående protokoll 

 
 3.1 Officiell agilitytävling 17-19.08 2012 

 Första tävlingsmöte på Travbanan söndag kl. 13.00.  

 Baltichallen är avbokad.  

 

3.2 Bidragsansökan  

 Ålands landskapsregering. Sandra skriver ett utkast till nästa möte.  

 Ålands Ömsesidiga är sponsor för den officiella agilitytävlingen. 

Sponsrar med 500 €. Se bilaga 1.  

 

3.3 Kurser 

 Camilla Brundin. Diskussion om en eventuell tävlingsresa i höst. Beslut 

om att prelimärnärboka Camilla för våren 2013. Sandra kontaktar Anna 

Karin.  

 Annika Aller 6-9 augusti. 11 anmälda i nuläget.  

 Anja Lehtiö. Eventuellt under nästa år.  

 

3.4 Inofficiell hundutställning 

 Datum 26/8. Domare Helen Hulten från Kennel Cameron och Lotta 

Eriksson från Kennel Djakarta.  

 Pristalka 4 maj, 5 medlemmar medverkade. Ny talka 9 augusti.  
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3.5 Biljettförsäljning på Ålandstravet 

 Ingen intresserad av 19/7. Nina kontaktar Lillan.  

 

                   3.6  Klubbkläder från Banderoll.ax 

 Jackor visas i helgen på Zorro cup.   

 

                   3.7 Belöning till kursledare 

 Åsa har hittat ett bra poängsystem. Hon gör ett förslag till nästa möte.  

 

                   3.8 Utvidga verksamheten 

 Jaana och Carina har diskuterat ett samarbete mellan ÅBSK och Agi-

lity.ax för att starta en grupp inom Rallylydnad. Denna grupp skulle i 

så fall kräva medlemskap antingen i ÅBSK eller Agility.ax. Gruppen 

skulle tävla för Åland, ingen förening (går i nuläget inte att tävla för 

något annat än Åland). Styrelsen ställer sig positiv till idén.  

 Rallylydnadsgruppen planerar att ha en Freestylekurs med Sofia Ang-

leby. Prisförslag för helgkurs (2 dagar) är 8000 SEK inkl. moms, re-

seersättning, kost och logi. Det går även att ha endagskurs eller 1½ 

dags kurs. Föreningarna skulle dela på kostnaderna. Styrelsen ställer 

sig positiv till helgkurs.  

 

                   3.9 Flytt av hemsidan till Idrott.fi   

 Ingen intresserad av att göra detta arbete. Lynn kontrollerar till nästa 

möte hur mycket arbete det innebär.  

 

                   3.10 Fix på travbanan 

 Grinden är trasig. Lynn pratar med Kjell som byggt grinden.  

 Låset ska sättas på grinden. Kod 0811. Sandra blir kontaktperson för 

kod.  

 Ny skylt behövs. Åsa skriver, laminerar och sätter upp på grinden.  

 Behöver vi en ny mailinglista? Lynn kontrollerar google.  

 

                 3.11 Funktionärskläder 

 Funktionärskläder. Sandra pratar med Ålands Ömsesidiga om detta.  

 

4 § Nya ärenden  
 

 

                  4.1 5 års jubileum 

 Den 6 oktober har Agility.ax 5 års jubileum. Ska vi uppmärksamma 

detta på något sätt?  

 Några förslag som diskuterades; Jubileumsmiddag i samband med 

höstmötet, Matchshow, någon hunduppvisning i samband med mid-

dag.  

                   

                  4.2 Kursledarutbildning 

 Diskussion angående ledarutbildning inom föreningen. En domare ska 

hålla dem. Maria kontaktar Eija Berglund om eventuell utbildning.  

 

 

 



 3 

5 § Öppna ärenden  
 5.1 ÅKD Infofolder 

 5.2 Vandringspris 

 5.3 Schablon med klubbens logga 

 5.4 ÅIF bidragsansökan 2013 

   

 

6 § Nästa möte 
 Nästa möte hålls 20 juni kl. 19.00 hos Nina på Solberget.   

 

7 § Mötet avslutas av ordförande kl. 20.20.  

 

 

 

 

 

 
__________________________  _____________________________ 

Sandra Gustafsson, ordförande  Lynn Häggblom, sekreterare  

 

 

 

 
 

 
 


