STYRELSEMÖTE
Datum: 2018-01-14
Plats: Örebro

Närvarande: Joakim Toftby, Jenny Balk, Helena Nygren, Stefan
Engström, Sebastian Engvall, Tomas ”Limpen” Lindström och Christina
”Kicki” Johansson
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3. Ekonomi
Föreningens ekonomi är god
o Medlemsavi mailas ut till befintliga medlemmar
o PM till följare på Facebook med välkomstbrev och
medlemsavi

4. Planering 2018
- Lägerverksamhet:
o Rädda Påsken
Ansv. Jenny och Sebastian
▪
30 mars – 1 april
▪
Kolla områden och boende
▪
Anmälan ut senast 31 jan
o Sommarläger
▪
Planeras på nästa möte
- Lagtävling 2018
▪
20-21 okt
▪
Planering pågår

Ansv: Helena

5. Eftersöksakademin
o Helgkurs planeras
o Kompendier beställda

Ansv. Joakim och Sebastian

6. Hemsidan, Information
o Eftersöksakademin´s landningssida skall få ny
bild
o Nytt utkast på texten på samma sida
o Förslag på ny avdelning: Material
Här kan man länka till produkter som ”kan
vara bra att ha” och som vi fått höra är
prisvärda. T. ex. lampor, skor, handskar mm
o Styrelsens sammansättning uppdateras med
rätt namn, bild och kontaktuppgifter

7. Regler för lagtävling
o Tydligare bedömningskriterier
o Skriftlig information och scenarier
tillfunktionärer
o Info om stationen som hjälper lagen att kunna
undanhålla ekipage som t.ex. har det jobbigt
med skott eller svår miljö mm
o Direkt feedback om felmarkering – detta för att
kunna minimera ”felbelöning av hund”.
o Poängsättningens tyngd skall ligga på
Sök/Räddning
o Information om stationers bedömningstyngd
skall ges till lagen

 Övrigt som diskuterats
• Stationer får gärna utformas som lärande
uppgifter
• Stationer med ”ploj-inslag eller teman”
tillåts
• Bör utformas så alla tjänstehundar kan
attraheras
• Inbjudan till ”De Gröna”
• Inspiration får gärna hämtas från övriga
Europa

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

8. Nästa styrelsemöte
Telefonmöte 1 mars kl. 20.00

7. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Joakim Toftby
Ordförande

Sebastian Engvall
Sekreterare

