Agility.ax styrelsemöte 3:2016
fredagen den 25 mars 2016
kl. 9.oo på ÅKDs kansli

Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för Agility.ax den 25 mars 2016 kl. 9 på ÅKD:s kansli.
Närvarande
Katja Henkola, ordförande
Minna Danielsson, sekreterare
Malin Sagulin
Jenny Henkola
Catarina Henriksson
Erika Gustafsson
1. Mötets öppnande
Katja Henkola hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2. Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes. Protokollet från det extra insatta styrelsemöte den
9.3.2016 godkändes också.
3. Information om travbanan
Styrelsen fattade beslutet att flytta agiaxträningsplanen bort från travbanan på grund av
förslag från Ålands hästportsförening om förändring av kontrakt. Tillfällig träningsplan erläggs i
Kungsö dit all verksamhet flyttas från och med 11.4. Vårens kurs- och gruppstart skjuts därmed
upp med en vecka. Alla medlemmar, kurs- och gruppdeltagare bjuds personligen via email till
ett informationsmöte som hålls måndagen den 4.4 kl.18 på ÅKD:s kansli. Medlemmarna bjuds
in till en talko för flyttning lördagen den 9.4 kl. 12
4. Info från tävlingsgruppen
4.1 Augustitävlingar 26-28.8.16
Planeringen fortskrider. Ansökan är färdig att sickas till Sagi.
4.2 Uppdelning av ansvarsområden
Styrelsen har diskuterat uppdelning av olika ansvarsområden inom tävlingsarrangemang enligt
förslag från Sandra Gustafsson och Carina Svenblad-Timonen.
-

Överfunktioner: Klubben har för tillfället 5 godkända överfunktioner. De är: Sandra
Gustafsson, Carina Svenblad-Timonen, Maria Åbonde, Catharina Henriksson och Lynn

Häggblom. Styrelsen fattade beslut att om någon saknar agilitylisens bekostar klubben
en C lisens åt dem vid behov.
-

Administrativt och sekretariatansvarig: Katja H och Catarina H

-

Platsansvarig: Jenny H lovade ta hand om elektroniska tidtagningssystemet +
speakerutrustning och högtalare till augustitävlingarna. De övriga uppgifterna saknar
ännu ansvarsperson. Arbetet fortgår.

-

Hinderansvarig: Ansvarsperson saknas. Arbetet fortgår.

-

Personalansvarig: Katja H och Minna D

-

Pris- och sponsoransvarig: Carina S- T och Ronja B

-

Caféansvarig: Annette Eriksson skall tillfrågas.

5. Info från sponsorgruppen
Ingen ny information. Arbetet fortsätter inför augusti tävlingarna.
6. Info från kurs/gruppansvarig
6.1 Vårens träningsgrupper
Styrelsen beslutade att starta vårens träningsgrupper vecka 15 på den nya träningsplanen i
Kungsö
6.2 Nybörjarkurs i agility
Sandra Gustafsson har meddelat intresse av att hålla en nybörjarkurs då det finns en stor
efterfrågan. Kursen hålls på den nya träningsplanen i Kungsö. Kurstillfällen är 8st med kursstart
14.4 (övriga tillfällen: 21.4,28.4, 5.5, 12.5,19.5, 26.5, 2.6) kl. 18-19.30 samtliga gånger. Pris för
deltagandet är 60€, agiax juniorer -50%. Kursen är fullsatt med 10 st deltagare.
6.3 Camilla Åström 29.4-1.5.2016
Malin S informerar att det kommit en del anmälningar med att det fortfarande finns plats till
alla grupper. Kursen kommer att hållas på den nya träningsplanen i Kungsö.
6.4 Annica Aller
Katja H har kontaktat Annica och fått som svar att hon är fullbokad för hösten. Hon försöker
däremot boka in Annica nästa vår i april- maj istället.
7. Info från Rallygruppsansvarige
Ingen ny information. Arbetet fortsätter.

8. Info från Inofficiella utställningsgruppen
Ingen ny information. Arbetet fortsätter
9. Inofficiella agilitycup
En arbetsgrupp bestående av Katja H, Minna D, Malin S och Jenny H tillsattes och det första
tillfället hålls den 24.4 kl 18. Övriga tillfällen är inte ännu fastslagna.
10. Info från träningsplansansvarig
En del av hindren i Tranvik flyttas den 29.3 då sista ridhusträningen är klar. Resterande hindren
flyttas så fort som möjligt.
11. Info från ansvarig av hemsidan och fb
Emelie H önskade sig flera bilder till hemsidan.
12. Öppna ärenden
12.1 Jubileumsår 2017, Agility.ax 10år
Planering bör påbörjas snarast
12.2 Prova på träning för icke medlem i sällskap av en medlem
Planering hur det praktiskt skall lösas fortsätter.
12.3 Vandringspriser
Arbetet fortsätter.
12.4 Kursledararvode
Arbetet fortsätter.
12.4 Klubbkläder
Minna D utreder utbudet och priser på klubbkläder.
12.5 Infokväll på ÅKD den 18.5
Agility.ax representant för ÅKD:s infokväll den 18.5 beslutas senare.
12.6 Utnämning av Årets hundvän och årets hund
Styrelsen har bestämt att utnämna till ÅKD:s vårmöte den 30.3:
Årets hundvän: Maja Svenblad
Årets hund: polishunden Scooby Doo

Catarina H. skickar in nomineringarna samt motivering till ÅKD.

13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls fredagen den 15.4 kl. 19.00 på ÅKD:s kansli.
14. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

________________________________
Katja Henkola, ordförande

_______________________________
Minna Danielsson, sekreterare

