
Agility.ax styrelsemöte 4:2016 

fredagen den 15 april 2016 

kl. 19.oo på ÅKDs kansli 

Protokoll styrelsemöte 

Styrelsemöte för Agility.ax den 15 april 2016 kl 19 på ÅKD:s kansli. 

Närvarande 

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

 
Carina Svenblad-Timonen hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 

2. Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 
3. Info från tävlingsgruppen 

3.1 Augustitävlingarna 26–28.8.2016 

 Planerings arbetet fortskrider, ingen ny information till styrelsen 

3.2 Uppdelning av ansvarsområden 

Jenny H och Ronja B blir hinderanvariga inför tävlingarna, Carina S-T och Erika G blir 

platsansvariga. Carina S-T föreslog att vi skulle fråga någon lokalförening från Eckerö om de vill 

ta hand om cafédelen då det saknas frivilliga inom klubben. Detta diskuterades och det beslöts 

att beslut fattas på nästa styrelsemöte. De övriga uppgifter enligt tidigare protokoll.  

4. Info från sponsorgruppen 
 
Ingen ny information till styrelsen. 

 



5. Info från kurs/gruppansvarig 

Styrelsen diskuterade problematiken kring information om kurser och grupper till övriga 

medlemmar då många uttryckt oro över att informationen kommer så sent. Malin S väljer att 

hoppa av som kurs/gruppansvarig och beslut om vem som tar över ansvaret görs på nästa 

styrelsemöte.  För övrigt beslutade styrelsen att höstens träningsgrupper bör vara klara till 

midsommaren så att informationen kan gå ut i god tid till medlemmarna och övriga 

intresserade. Styrelsen beslutade att följande rutiner skall anpassas hädanefter: Då någon 

anmäler sig till grupp/kurs skall den få snarast bekräftelse om plats samt betalningsinfo, dock 

senast 5 veckor före kurs/gruppstart. Betalningen skall vara gjord senast 1 månad före 

kurs/gruppstart och först då är platsen bekräftad. Detta för att det skall finnas möjlighet för de 

på reservlistan att få information om att de fått plats på kurs/grupp. 

5.1 Vårens träningsgrupper 

Vårens träningsgrupper har dragit igång under vecka 15.  

5.2 Nybörjarkurs i agility 

Sandra Gustafsson har dragit igång nybörjarkurs. Kursen är fullbokad med 10 st deltagare. 

5.3 Camilla Åström 29.4-1.5.2016 

Malin S informerar att det fortfarande saknas några deltagare för att det skall bli 3 olika 

grupper. Emelie skall ”puffa” på facebook och hemsidan i hopp om flera deltagare. 

5.4 Annica Aller  

Katja H kontaktar Annica för att höra om lediga datum till nästa vår. 

5.5 Eva-Marie Wergård 29.7-01.8 

Sandra Gustafsson har bokat Eva- Maria Wergård för en träningshelg på Åland. Förslag på 

kursupplägg är: 1 kväll Caincross, 2 dagars agilityträning med 2 grupper/dag, 1 kväll 

föreläsning. Närmare information kommer senare. 

6. Info från Rallygruppsansvarige 

Carina S-T informerade styrelsen att hon varit i kontakt med Paula Spear om kurs samt att det 

kommer att stängslas in ett område på träningsplanen i Kungsö som är avsett till rallylydnad.   

7. Info från Inofficiella utställningsgruppen 

Ingen ny information till styrelsen. 

8. Inofficiella agilitycup  

Första tillfället skjuts upp till maj. 



9. Info från träningsplansansvarig 

Styrelsen informerades om att den gamla träningsplanen är så gott som tömd nu och det sista 

skall hämtas senast den 30 april. Styrelsen beslutade att dela på träningsplansansvariges 

uppgifter som så att Catarina H fortsätter som träningsplanansvarige, d.v.s. hon har ansvar om 

gräsklippning, tömning av sopor osv. Den andra delen skulle vara hinderansvarig. Beslut om 

vem som tar detta ansvarsområde sker på nästa styrelsemöte.  

10. Info från ansvariga av hemsidan och FB 

Emelie har tittat på olika alternativ för hemsidan och ställde frågan om hur mycket det får 

kosta klubben att ha en hemsida. Emelie skulle fortsätta jobba med det och ta fram ett konkret 

förslag åt styrelsen på ny hemsida snarast.  

11. Försäkring av hindren 

Jenny H och Katja H informerade om vad det fått för information och offert. Grovt räknat har 

klubben i dagsläget hinder för värde av ca 10 000€. Jenny H fortsätter arbeta med frågan för 

att få fram en bra offert av försäkringsbolagen. 

12.   Öppna ärenden 

13.1 Jubileumsår 2017, Agility.ax 10år 

Planering bör påbörjas snarast 

13.2 Prova på träning för icke medlem i sällskap av en medlem 

Planering hur det praktiskt skall lösas fortsätter. 

13.3 Vandringspriser 

Arbetet fortsätter. 

13.4 Kursledararvode 

 Arbetet fortsätter.  

13.5 Klubbkläder 

Arbetet fortsätter. 

13.6 Infokväll på ÅKD 18.5 

Arbetet fortsätter 

13. Nästa möte 

Carina S-T kallar till nästa möte i maj. 



14. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Carina Svenblad-Timonen, ordförande  Katja Henkola, sekreterare 

 


