Agility.ax styrelsemöte 1:2016
torsdagen den 14 januari 2016
kl. 18.oo på ÅKDs kansli

Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för Agility.ax den 14 januari 2016 kl 18 på ÅKD:s kansli.
Närvarande
Carina Svenblad-Timonen, ordförande
Katja Henkola, sekreterare
Ronja Brenner
Malin Sagulin
Jenny Henkola
Catharina Henriksson
1. Mötets öppnande
- Carina Svenblad-Timonen hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2. Konstituerande av styrelse för 2016
- Katja Henkola valdes till sekreterare
- Katja Henkola valdes till vice ordförande
- Ronja Brenner, Erika Gustafsson (suppeleant) och Katja Henkola har 1 år kvar på sin
mandatperiod. Minna Danielsson (suppleant) valdes till ett års mandatperiod.
- Jenny Henkola, Catharina Henriksson, Malin Sagulin och Emelie Hanström (suppleant)
valdes till två års mandatperiod.
- Carina Svenblad-Timonen valdes till representant till ÅKD och Catharina Henriksson valdes
till hennes suppleant
- Katja Henkola valdes till SAGI-ansvarig
3. Godkännande av tillgång till kontot
Styrelsen beslutade ge fullmakt till ordförande Carina Svenblad- Timonen och kassör
Maria Sommarström att använda föreningens konto
4. Nya ärenden
4.1. Patent- och registerverket, ändra kontaktuppgifter för 2016
Styrelsen beslutade att Carina Svenblad-Timonen förändrar föreningens
kontaktuppgifter hos Patent- och registerverket så fort som möjligt
Katja Henkola och Carina Svenblad-Timonen uppdaterar ändringarna i styrelsen till
ÅKD, FKK och SAGI

4.2. Uppstrukturering av ansvarsområden 2016
Hemsidan och FB
Emelie Hanström valdes av styrelsen att ta hand om föreningens hemsida och
facebook sida. Till hennes uppgifter hör att uppdatera hemsidan och facebook sidan
med aktuell information.
-

Träningsplan- och hinderansvarig
Catharina Henriksson valdes till träningsplan- och hinderansvarig. Hennes
ansvarsområde är att se till hinder och bana, att allt är helt och funktionsdugliga.
Styrelsen beslutade att hinder-och banansvarigas kontaktuppgifter ska finnas synliga
på banans anslagstavla.

-

Kurs- och träningsgruppsansvarig
Malin Sagulin valdes till kurs- och träningsgruppsansvarig. Hennes uppgifter är att ha
koll på träningsgrupperna (nivåer etc.), ta emot intresseförfrågningar, hålla kontakt
med gruppledarna, boka plan/ridhus samt organisera hinderflytt tillsammans med
träningsplan- och hinderansvarig.

-

Tävlingsansvarig
Katja Henkola och Sandra Gustafsson valdes till tävlingsansvariga. Till deras uppgifter
hör allt administrativa arbete kring arrangering av tävlingar samt att bilda en
arbetsgrupp inför praktisk genomföring av kommande tävlingar.

-

Sponsor- och bidragsansvarig
Ronja Brenner och Carina Svenblad-Timonen valdes till sponsor- och bidragsansvariga.
Deras uppgifter är att ta hand om bidragsansökningar och sponsormedel samt att
skaffa sponsorer och skriva sponsoravtal. De är också prisansvariga på tävlingar i
samarbete med tillsatt arbetsgrupp. De är också ansvariga för Årets Junior-pris och
DM-priserna (vartannat år, detta är vår tur 2016)

-

Rallylydnad
Carina Svenblad- Timonen valdes som ansvarig för rallylydnad. Hon ansvarar för
träningsgrupperna och kurser inom rallylydnad.

-

Inofficiella hundutställning
Carina Svenblad- Timonen och Anneli Rosenberg valdes som ansvariga för
genomföring av inofficiella hundutställning. Datum för årets inofficiella
hundutställning är inte fastslaget.

-

Biljettförsäljning travet
Jenny Henkola valdes som ansvarig för att biljettförsäljning på travet.
Travansvarigens uppgift är att se till att det finns två biljettförsäljare per travdag på
plats. Under år 2016 är det totalt 7 st trav; 6.5, 6.6, 8.7, 10.7, 14.8, 3.9 och 1.10.
Tillsammans med Carina Svenblad-Timonen planerar de in en inskolningsdag
tillsammans med en representant från travet för genomgång av vad biljettförsäljning
innebär. Det görs före det första travtillfället.

-

Ny träningsplan
Alternativ för ny träningsplan utreds för tillfället av Carina Svenblad- Timonen, Sandra
Gustafsson, Malin Sagulin, Maria Sommarström och Katja Henkola. Arbetet är
pågående.

5. Verksamhet under 2016
5.1. Funktionärskurs del 2 agility 4-5.3
Fredag kväll
Lördag förmiddag
Kursen hålls av Anders Virtanen
5.2. Officiella agilitytävlingar 5-6.3.2016
Lördag klasser 1-3 tävling A och B
Söndag klass 1-3 tävling C och D (hopp)
Tävlingarna hålls i ridhuset i Tranvik
Domare Anders Virtanen
5.3. Nybörjarkurs i agility under våren
Malin Sagulin utreder om det finns en ledig tid på träningsbanan för en nybörjarkurs i vår.
5.4. Fortsättningskurs i agility under våren
Styrelsen beslutade att det skall ordnas en fortsättningskurs för dem som gick nybörjaroch unghundskurs under 2015. Ansvarig och instruktör är ännu inte utsatt.
5.5. AGIAX agilitycup 2016
Styrelsen beslutade att planeringen påbörjas samt agilitycupansvarig och arbetsgrupp väljs
senare under våren
5.6. Vårmöte 2016
Datum för vårmötet är inte inplanerat i dagsläget. Bokslutet är klart och
verksamhetsgranskaren har gått igenom det.

6. Öppna ärenden
Öppna ärenden fanns inte
7. Övriga ärenden
7.1. Uthyrning av hinder
Styrelsen har fått en förfrågan om uthyrning av agility.ax hinder som finns i ridhuset i Tranvik
åt icke medlemmar. Styrelsen beslöt att hindren är till för medlemmar och hyrs inte ut.
8. Nästa möte
Carina Svenblad-Timonen kallar till nästa möte i februari.
9. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

________________________________
Carina Svenblad-Timonen, ordförande

_______________________________
Katja Henkola, sekreterare

