Agility.ax informationsmöte
måndag den 4 april 2016
kl. 18.oo på ÅKD:s kansli

Protokoll extra insatt informationsmöte
Informationsmöte för Agility.ax medlemmar, grupp- och kursdeltagare den 4 april 2016 kl. 18 på
ÅKD:s kansli.
Närvarande
Sandra Gustafsson
Catharina Henriksson
Jenny Henkola
Ronja Brenner
Katja Henkola
Carina Svenblad-Timonen
Nina Danielsson
Stella Byskata-Svenblad
Mikaela Asp
Minna Danielsson
Erika Gustafsson
Tina Bergman
Malin Sagulin
Anna Karin Dernsjö
Carro Lönngren
Emelie Hanström

1. Mötets öppnande
Carina Svenblad-Timonen hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare
Carina Svenblad-Timonen valdes till mötets ordförare och Katja Henkola till sekreterare. Minna
Danielsson och Sandra Gustafsson till protokolljusterare.
3. Mötets laglighet
Mötets laglighet och beslutförhet konstaterades. Alla medlemmar har fått en personlig
inbjudan per e-post den 25.3.2016 samt annons i lokaltidningarna.
4. Information från travbanan
Carina S-T informerade om situationen på travbanan och vad styrelsen samt den inbjudna
medlemmen Sandra Gustafsson har förhandlat om. Enligt styrelsens beslut har uppsägning av
avtalet med Ålands hästsportförening om träningsplan skickats iväg 31.03.2016 om att
träningsplanen är tömd till den 30.4.2016 per e-post.

5. Information om tillfällig träningsplan
Carina S-T informerar att Agility.ax har en ny tillfällig träningsplan i Kungsö på en arrenderad
åker enligt muntligt avtal med Camilla och Tord Johansson. På åkern kommer det att
upprättas två inhägnade träningsplan. Alla verksamhet flyttas till den nya platsen från och med
vecka 15 då vårens grupper och kurser drar igång.
6. Talka 9-10/4 Kungsö
Styrelsen inbjuder alla medlemmar till talka på Kungsö den 9-10/4 från och med kl. 12
7. Övrigt
Carina S-T poängterade att ha träningsplan i Kungsö bara är en tillfällig lösning och efterlyste
om frivilliga till en arbetsgrupp som kunde fortsätta arbetet på en permanent lösning.
Samtidigt ombads medlemmarna att tips om möjliga sponsorer till den nya
träningsanläggningen.
8. Mötet avslutas

________________________________
Carina Svenblad-Timonen, ordförande

_______________________________
Katja Henkola, sekreterare

________________________________
Minna Danielsson, protokolljusterare

_______________________________
Sandra Gustafsson, protokolljusterare

