Agility.ax styrelsemöte 4:2016
måndagen den 16 maj 2016
kl. 17.3o på ÅKDs kansli

Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för Agility.ax den 16 maj 2016 kl 17.30 på ÅKD:s kansli.
Närvarande
Carina Svenblad-Timonen, ordförande
Katja Henkola, sekreterare
Malin Sagulin
Jenny Henkola
Minna Danielsson
Erika Gustafsson
Catharina Henriksson
1. Mötets öppnande
Carina Svenblad-Timonen hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2. Godkännande av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
3. Ordföraren informerar om vad som inkommit från medlemmar och övriga
Carina S-T informerade att styrelsen har fått en ansökan om bidrag från medlemmar (se bilaga)
för 2 lag till agility FM, 1 medium lag och 1 maxi lag. Styrelsen beslutade att stå för båda lagens
anmälningsavgift på 50€/lag.
Missnöjda kursdeltagare har varit i kontakt med Carina S-T då de upplever sig åsidosatta av
kursledaren. Styrelsen var eniga om att så får det absolut inte vara, Agility.ax är en förening för
alla oavsett mål.
Carina S-T vill även att klubbens alla medlemmar skall visa hänsyn och respekt mot varandra
och önskade att detta skulle lyftas fram på klubbens hemsida samt FB sida som en liten
påminnelse till alla medlemmar.
Carina informerade övriga styrelsen om att det finns styrelsemedlemmar som inte betalat
medlemsavgift, träningsgruppavgifter, kursavgifter osv. Styrelsen beslutade att de får tid på sig
till den 1 juni att betala in allt obetalt. Efter det vidtar styrelsen nödvändiga åtgärder enligt
klubbens stadgar. Carina S-T ger information om vad som är obetalt.

4. Info från våra grupper och ansvariga
4.1 Tävlings
Ansvarig person för cafét till augustitävlingarna är fortfarande olöst. Det skall läggas upp på
både hemsidan och FB sidan att klubben efterlyser medlemmarnas hjälp till enkla uppgifter.
4.2 Sponsor
Arbetet fortsätter nu utanför Åland.
4.3 Planansvarig
Gräsklippningen ställer till med problem då klubben inte äger egen klippare. Utredningen
fortsätter hur vi skulle kunna förvara gräsklipparen så att den skulle vara lättillgänglig i
närheten av plan. Förslag kom om det skulle ordnas veckovis gräsklippningstalka på planen
med lite gräsklippning och träning efteråt. Detta skall provas och utannonseras via FB.
4.4 Hinderansvarig
Klubben saknar fortfarande en hinderansvarig.
Jenny H skulle ta fram prisuppgifter för ett utedass.
4.5 Kurs och gruppansvarig
Carina S-T och Erika G blir nya kurs och gruppansvariga.
4.6 Rally
Carina S-T meddelade att Paula Spear är bokad för kurs till 21-23 oktober.
4.7 Agiaxcup
Nästa deltävling, deltävling 2 är 1. 6 och Catharina Henriksson har lovat ställa upp som domare.
4.8 Inofficiella hundutställning
Mera info och anmälningsblanketten kommer snart.
4.9 Hemsidan och FB
Inget nytt
5. Permanent träningsplan
Carina S-T påminde om att arbetet med den permanenta träningsplanen bör fortsätta
omgående. Styrelsen diskuterade några olika alternativ som arbetet nu fortsätter kring.
6. Övriga ärenden

6.1 Jubileumsår 2017, Agility.ax 10 år
Arbetet fortsätter.
6.2 Prova på träning för icke medlem i sällskap av medlem
Katja H gav som förslag att en medlem som har plats i en träningsgrupp har rätt att ta med en
icke medlem för att prova på i träningsgruppen. Detta bör alltid kollas upp på förhand med
träningsgruppledare att det säkert finns plats och ekipaget som kommer bör ha gått
nybörjarkurs i agility eller besitta motsvarande kunskap.
6.3 Vandringspriser
Carina S-T lägger ut mera information till styrelsens befogenhet.
6.4 Kursledararvode
Styrelsen fattade beslut om att hålla kvar tidigare kursledararvode motsvarande 20€ som
kurs/gruppledaren kan använda till sin egen träningsgruppavgift.
6.5 Klubbkläder
Minna D och Katja H har tittat på klubbkläder och mera information kommer snarast
6.6 Infokväll på ÅKD 18.5
Jenny H och Carina S-T representerar Agility. Ax. Emelie H fixar ett informationsblad som kan
delas ut under kvällen.
6.7 Rekommendation av medlem till agilitytränarkurs
Styrelsen beslutade att rekommendera medlem Christina Råstedt till finska agilityförbundets
agilitytränarkurs 2.
6.8 Försäkring av hindren
Jenny H fortsätter med arbetet att ta fram en offert för försäkring av hinder.
7. Nästa möte
Carina S-T kallar till nästa möte i juni.
8. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

________________________________
Carina Svenblad-Timonen, ordförande

______________________________
Katja Henkola, sekreterare

