Agility.ax styrelsemöte 9:2016
Måndagen den 21 oktober 2016
kl. 16.00 på ÅKDs kansli

Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för Agility.ax den 21 oktober 2016 kl 16.00 på ÅKD:s kansli.
Närvarande
Carina Svenblad-Timonen, ordförande
Katja Henkola, sekreterare
Erika Gustafsson
Emelie Hanström

1. Mötets öppnande
Carina Svenblad-Timonen hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2. Godkännande av föregående protokoll
Mötesprotokoll från 16 juni, 8 september och extra e-post möte från 13 oktober godkändes.
3. Ordföraren informerar om vad som inkommit från medlemmar och övriga
3.1 Borttappade kvitton
Sandra Gustafsson har köpt in till klubben en förvaringslåda i träd till en kostnad för 75,90€,
men saknar kvittot till kassören. Styrelsen godkänner utgiften och bestämmer att 75,90€
betalas åt Sandra Gustafsson.
Det saknas även ett kvitto på 49,50€ från Clas Ohlsson på sekretariatmaterial till mars
tävlingarna som Sandra Gustafsson inhandlat. Styrelsen godkänner även denna utgift och
bestämmer att 49,50€ skall betalas åt Sandra Gustafsson.
Det saknas ett kvitto på 23,24€ för Eva Maria Wergårds mat och fika från juli då hon höll kurs
på Åland. Styrelsen godkänner även denna utgift och bestämmer att 23,24€ skall betalas år
Carina Svenblad- Timonen.
3.2 Delgivning av styrelsebeslut av uteslutning av medlem
Carina S-T informerade att trots flera försök har XXX inte mottagit styrelsens beslut. Styrelsen
har skickat det på posten som rekommenderat brev och då det returnerats till klubben har det
även getts personligen men hon har inte tagit emot det. XXX har fått ett screenshot av
kontraktet ( Katja har skickat) som dock inte var underskrivet via FB den 2 augusti.

4. Permanent träningsplan
Carina S-T presenterade hur det ser ut för tillfället angående permanent träningsplan. I dags
läget finns det ett alternativ som är klart och några under bearbetning. Arbetet fortskrider.
Carina S-T presenterade även ett kostnadsförslag på anläggning av en grusplan. Då den
permanenta träningsplanen är klargjord kommer flera offerter från olika företag tas in.
Carina S-T informerade även att klubben ansökt om anläggningsbidrag från landskapsstyrelsen
med Sandra Gustafsson som kontaktperson.
5. Klubbkläder
Beställning av klubbkläder går sakta mak framåt, för tillfället begärs det in offerter på
tryckningen. Denna gång beställer vi kläderna från Sportcenter.
6. Information från ansvarsgrupperna
-

Agiaxcup
Det har varit 6 deltävlingar i cupen under året. Då deltagare blir på samma poäng
vinner den som har flest klassvinster med 0 resultat.

-

Planansvarig
Sista gruppträningen hålls i Kungsö 25.10 och efter det börjar hindren flyttas ut till
Tranvik. De sista hindren flyttas under vecka 45.

7. Hinder
Hinderstöden och pinnarna kommer att underhållas detta år.
8. Vandringspriser
Carina S-T presenterade ett förslag på olika vandringspriser. Detta är inte helt klart ännu utan
arbetet fortsätter.
9. Höstmöte måndagen 21.11 kl 18.00
Årets höstmöte kommer att hållas på ÅKD:s kansli måndagen den 21.9 klo 18.00. Under
höstmötet skall styrelsen presentera förslag till ny styrelse. Styrelsen kommer att ge förslag på
följande styrelsemedlemmar för 2017:
Ordinarie: Emelie Hanström och Essi Juutilainen på 2 års mandat, Mikaela Asp och AnnaKarin Drensjö på 1 år mandat. Suppleanter: Jessica Bäckman för 2år och Nina Danielsson och
Anneli Rosenberg för 1år. Kassör: Maria Sommarström.

10. Övriga ärenden
10.1 Katjas agilityinstruktörs kurs
Katja H presenterade sitt upplägg för agilityinstruktörskursen. Hon kommer att hålla en kurs
på 5 ggr, ” back to basic” med Sandra Gustafsson och Ulrika Björlin som handledare på Åland.
Efter årsskiftet kommer ytterligare en kurs på 5 ggr att hållas, handledare och temat är ännu
oklart. Pris för deltagarna är 35€ max antal deltagare 6 st och kursen är endast för
medlemmar.
Styrelsen bestämde att godkänna bidragsansökan som Katja H skickat in till föregående
styrelsemöte. Agility. Ax betalar 100€ åt Katja som bidrag för instruktörskursen efter att hon
hållit de 10ggr som hör till instruktörskursen samt hållit 1 nybörjarkurs alt fortsättningskurs i
klubbens regi.
Katja deltog inte i beslutsfattningen då hon ansågs jävig.
11. Nästa möte
Nästa möte är måndagen den 14.11 kl. 17.30 på ÅKD:s kansli.

12. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

________________________________
Carina Svenblad-Timonen, ordförande

______________________________
Katja Henkola, sekreterare

