Agility.ax

PROTOKOLL
(4/2012)

fört vid Agility.ax styrelsemöte torsdagen den 12 april 2012
på ÅKD:s kansli.
Närvarande
1. Sandra Gustafsson, ordförande
2. Åsa Juslin
3. Jaana Ojanen
4. Lynn Häggblom

1§

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet klockan 18.36 och hälsade alla välkomna.

2§

Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen godkände föregående protokoll.

3§

Ärenden från föregående protokoll
3.1 Officiell agilitytävling 17-19.08 2012
 Placering. Styrelsen beslutar att tävlingen hålls på Travbanan. Baltichallen ska avbokas, Sandra tillfrågar Nina om hon kan ta den kontakten.
Sandra tillfrågar även Ulrika om hon kan boka grusplanen och stallcafé.
Vi bör hyra från fredagen den 17.8 kl. 13.00 till söndag 19.8 kl. 13.00.
 De 6 olika ansvarsområdena får följande ansvariga
o Tävlingsplats - Sandra
o Sponsorering – Anna Karin
o Servering – Catharina och Pia Lundberg
o Hinder – Taava
o Administration och överfunktionär - Maria
o Personal – Ulrika och Sandra
 Sandra kallar till tävlingsmöte inom april.
3.2 Bidragsansökan
 Ålands landskapsregering. Sandra skriver ett utkast till nästa möte.
 Posten – för sent att ansöka. Ålands ömsesidiga – ska ansökas innan
30/4. Sandra fyller i ansökan och kontaktar Maria för budgetuppgifter.
Ålandsbanken – oklart, Lynn fortsätter att kontrollera.
 FSI. Lynn kontrollerat med inloggningsuppgifter. Finns ingen möjlighet
att få inloggningsuppgifter. Inloggningen tillhör personal på FSI.
3.3 Kurser
 Camilla Brundin. Fullsatt.
 Annika Aller 6-9 augusti. Intresse finns Maria fortsätter som ansvarig
för träningen.
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Nybörjarkurs i agility. Fullsatt. Grupperna är måndag och tisdag kväll.

3.4 Inofficiell hundutställning
 Oklart med datum. Det är många utställningar nära Åland under september. Vi inväntar svar från en domare (Lotta Eriksson). Tält och band
finns.
 Pristalka 4 maj kl. 18.30 på ÅKD:s kansli. Sandra skrivit på Facebook.
3.5 Biljettförsäljning på Ålandstravet
 Ingen intresserad av 19/7. Sandra kontaktar Anna Karin.
3.6 Klubbkläder från Banderoll.ax
 Inväntar provexemplar på jackor. Flera intresserade.
3.7 Inofficiell agilitytävling 25/3
 18 anmälningar, 18 Starter.
 Resultatlista som bilaga 1.
3.8 Belöning till kursledare
 Åsa kontrollerar till nästa möte.
3.9 Utvidga verksamheten
 Introkurs i Rallylydnad i vår med Jaana och Carina som kursledare.
Datum oklart ännu.
 FreeStyle. Maria har kontaktat Mikaela Neiglick, kan ej hålla kurs i
nuläget. Vi fortsätter leta instruktör.

4 § Nya ärenden
4.1 Träningsgrupper vår/sommar/höst 2012
 Två träningsgrupper startar upp med fortsättningsgrupper
o Måndag kl 20.00, 7 ekipage
o Tisdag kl. 20.00, 6 ekipage
o Maria övningsansvarig på tisdagar.
o Diskussion om ”veckans övning” borde finnas på hemsidan.
Styrelsen positiv till idéen.
o Flytt av grupp är okej bara man informerar ansvariga. Sandra
är träningsansvarig på måndagar och Maria på tisdagar.
4.2 Flytt av hemsidan till Idrott.fi
 Sandra tillfrågar Anna Karin om hon kan ta på sig att flytta hemsidan.
4.3 Fix på travbanan
 Grinden är trasig. Lynn pratar med Kjell som byggt grinden.
 Låset är på vift. Borde vara i lådan.
 Ny skylt behövs. Maria skickar utkast på skylten till Åsa som laminerar.
 Jaana frågar styrelsen om hon får sätta upp reklam för dogsitterkurs
hos 4H. Styrelsen godkänner.
 Behöver vi en ny mailinglista? Lynn kontrollerar google.
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4.4 Funktionärskläder
 Borde vi ha funktionärskläder till våra tävlingar? Sandra hör med
Anna Karin om hon kan kontakta Ålands Ömsesidiga om reflexvästar.

5 § Öppna ärenden
5.1 ÅKD Infofolder
5.2 Vandringspris
5.3 Schablon med klubbens logga
5.4 ÅIF bidragsansökan 2013

6 § Nästa möte
Nästa möte hålls 10 maj kl. 18.30 hos Lynn i Österkalmare.

7 § Mötet avslutas av ordförande kl. 19.37.

__________________________
Sandra Gustafsson, ordförande

_____________________________
Lynn Häggblom, sekreterare

