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MEDLEMSMÖTE
Plats: Karlshamns hundungdoms klubbstuga
Tid: Den 4/11 2019 klockan 18.30
Närvarande: 14 medlemmar, 2 Stödmedlemmar
§1 Mötets Öppnande
Mötet förklarades öppnat.
§2 Dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes ordförande Catja Krook
§4 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Moa Nilsson
§5 Val av justerare tillika rösträknare
Johan Nilsson och Josefin Carlsson
§6 Rapporter
Styrelsen
Styrelsen har varit på en del möten med kommunen, travsällskapet och bruks.
Vi kommer inte flytta utan vi ska vara kvar, ett avtal på 10 år i taget kan det bli.
Bruks kommer vara på travbanan och hästfolk.
Marken vid viking timber kommer inte bli tillgänglig förrän tidigast om 2 år.
Kommunen har varit här på flygfältet och kollat på toaletterna då dem kommer försvinna i
framtiden och istället kom ett förslag på riktiga avlopp till toa framöver. Kommunen kommer
i sådana fall hjälpa till med en del av kostnaderna av toaletter i framtiden.
Belysningarna till oss har påbörjats och är förhoppningsvis klar snart.
Nya i valberedningen blir My Lönnqvist och Git Nilsson.
Kassör
Vi kommer köpa in.
Delbara bommar 2st, 3 meters tunnel, mäthjul, skrivskydd till inroparen, nummerskyltar,
pluttar till plastband, ramlöst däck, lydnadshopphinder och lite småplock till stugan.
Annika gick igenom ekonomin.
På inkomsterna ligger vi som vi budgeterat.
Bidragen ligger vi med plus på.
Agility hinder har varit ett stort inköp.
Inköp av böcker har varit dyrt (lydnadskurser)
Ett förlag till om ett ekipage har kvalat in till SM i 4 omgångar så kommer dem få en Arrak
jacka av klubben med tryck på.
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Förslag till klubbkläder till tävlande och instruktörer, tröja och jacka.

Utbildningskommittén
Linnéa Turesson, Stephanie Smith och My Lönnqvist ska gå A1 utbildning i januari och
februari nästa år.
Alla kurserna är slut för i år.
Tävlingskommittén
Vi ska sälja vissa agilityhinder till våren.
Stuga ute och inne
Gräsklippningen är slut. Catja och Adam ska ta upp en gräsklippare någon dag och klippa en
sista gång.
Lydnadsplanen används fortfarande som en rastplats även om vi har tagit bort grindarna. Så vi
funderar på att ta bort staketet längst bort.
Vi har även funderat på att köpa in ett stabilare staket som vi kan ha mellan planerna till nästa
år.
Pr
--Ungdomsaktiviteter
Tina Lennartsson har gett förlag på att ha tema dagar för ungdomar där man får prova på lite
allt möjligt.
Hemsidan
--§6 Aktiviteter
Medlemsaktivitet kommer komma där en tjej som heter Johanna ska visa hemmamassage den
25 november klockan 18:00-20:00
Anmälan gör man till Tina Lennartsson.
Förslag på föreläsning om akupunktur och balansbollar.
Jubileum. Klubben firar 30 år nästa år och då har vi tänkt göra något speciellt. Förslag: BBQ
kväll för medlemmarna. Även lite lekar.
Förslag på inomhusträningar i vinter, Åhus hallen, Lindas hundhall och Karlskrona.
§7Övriga frågor
Therese Hellstigen undrar om hon får sätta upp en skylt med reklam om hennes djuraffär.
(Vi godkände frågan)
Hon undrar även om vi vill vara med på deras 60 års jubileum där en av hennes affär fyller
60år.
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§8Nästa möte
§9 Mötets avslutande
……………………………..
Catja Krook/ ordförande

……………………………..
Josefin Carlssonn/ justerare

……………………………….
Moa Nilsson/ mötessekreterare

……………………………….
Johan Nilsson / justerare

