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MEDLEMSMÖTE

Plats: Karlshamns hundungdoms klubbstuga
Tid: Den 30/6 2022 klockan 18.00
Närvarande:   medlemmar      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
Till justerare tillika rösträknare valdes: Marlena och Carin

§6 Rapporter

Styrelsen
My Lönnquist har blivit godkänd tävlingsledare i agility.

Vi ska försöka hålla våra sociala medier till att informera och lägga upp banor som händer på
klubben.
Har man frågor eller klagomål så ska man vända sig till styrelsen.

Kassör
Se bilaga

Tävlingsledare kommer få 1000kr/dag av allt jobb för förberedelser och själva tävlingen.

Skicka gärna in förslag på inköp inför 2023.

Utbildningskommittén
Kurserna för våren/sommaren är igång och snart klara.

Kajsa är intresserad av att gå en domarutbildning som klubben då betalar.

Annika och Malena är intresserade att återautorisera sina tävlingsledarlicens i lydnad.

Tävlingskommittén
Vi ska försöka ligga steget före i tid gällande domare till agility tävlingarna framöver så inte
alla är uppbokade när vi vill ha tävlingar.

Funderingar kring att börja ha tävlingar i startklass i lydnad framöver.



Karlshamns Hundungdom                                                                                                    Sid 2 av 3
Medlemsmöte 2022-06-30

Vi har haft KM i agility och det var lyckat men lite dålig uppslutning i vissa klasser.
Dem som vann de olika klasserna var:

XS
1. Jessica & Gwin
2. Jessica & Wittra
3. Catja & Millie

S
1.Josefin & Smarty
2.Jessica & Enzo
3. Jeanna & Najz
bästa ungdom: Moa och Iza

M
1. My & Mickey
2. Andreas & Blessan
3. Jessica & Tikka
bästa ungdom: Ebba och Molle

L
1. Malena & Tikka
2. My & Lowa
3. Mia & Lion
bästa ungdom: Joline och Swisha

XL
1. Catja & Case
2. Felicia & Uma
bästa ungdom: Joline och Raze

Agilitybanan
Har man byggt en bana och lagt ut om det så får man gärna bygga om den men sålänge man
sätter ut siffror hur den går.
Hoppbanan brukar inte röras och där får man gärna bygga på också om man nu vill bygga en
ny bana.
Det ska alltid finnas en bana uppställd med siffror för att alla ska ha den fördelen att komma
till en nybyggd bana och slippa börja bygga varje gång man ska träna.
Hoppbana på hoppbanan och Agilitybana på agility sidan.
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Stuga ute och inne
Gräsklippningen har börjat och man ska klippa så gräs “resterna” hamnar ute i kanterna tills
vi ska köpa in en uppsamlare.

Vi har kameror vi måste sätta upp på en kommande arbetsdag.
Även funderingar kring taggtråd över grindarna, folk klättrar över där och tar sig in på
planerna.

Pr
—---

Ungdomsaktiviteter
—---

Hemsidan
—--

§6 Aktiviteter
—---

§7Övriga frågor
—--

§8Nästa möte
Styrelsen bestämmer nästa möte.

§9 Mötets avslutande

…………………………….. ……………………………….
Catja Krook/ ordförande Moa Nilsson/ mötessekreterare

…………………………….. ……………………………….
Carin Gagner  / justerare Malena Johansson / justerare


