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S 136 Mötets öppnande.
Pernilla öppnar mötet.

$ 137 Justerare.
Heidi Gref välis att justera protokollet.

$ 138 Dagordning.
Dagordningen gg¡l!¿iryg.
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Protokoll 2l0ll3
Protokollet sodkännes.

Grupprapporter.
o Tåivling: Inget att rapportera
o Agility: Inget att rapportera
o Rallylydnad: Inget att rapportera
. Specialsök: En av de fä grenar man kan tävla i just nu åir specialsök.
o Nosework: Inget att rapportera.
o HUG: Det var HUG möte i v. 4. Instruktörerna planerade vintem/vårens

kurser och gick igenom vilka åtgärder mot smittspridning som är viktiga fcir
att kunna hålla kurs. Det finns ett stort intresse bland instruktörerna av att
hålla valpkurs vilket arbra eftersom efterfrågan är stor på just det. Andra
inplanerade kurser är agility, spar och allmänlydnadskurs. Christel, som är
blivande ny instruktör vill testa att hålla kurs på helgen. Det ger ökade
valmöjligheter für medlemmarna och faller förhoppningsvis väl ut.

o IGP: Inget att rapportera.
. Stugan: Postlådan rir inköpt och uppsatt. Vi kallar den ftir "Gör din röst

hörd"- lådan. Pernilla lägger ut info på hemsida och FB om att den finns och
att medlemmarna kan läggalappar med ftjrslag, tankar, tips och åsikter i den

o Hemsidan: Kalendern behöver uppdateras.

Ekonomi.
E-L hälsar att vi har fått 6500 kr från Studiefrämjandet. Annars inga större
transaktioner sedan sist, en kursinbet. och en medlemsavg.

$ 142 Ordftiranden rapporterar.
Inget att rapportera
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Pågående ärende.
o Årsmötet

Inget nlrft. Pernilla har lagt ut info på hemsidan.
o Barometern

Resultatlistan är uppdaterad och ligger på hemsidan. Tallrikarna är inlämnade
for gravering. Hur vi gör med prisutdelningen tas upp på nästa möte.

o Trivsel
En träningsgrupp i brukslydnad har kommit igång. Christel Persson Pinon är
ansvarig.

Övriga frågor.
o Det är kö till spårträningsgruppen. Eftersom man har en viss storlek på

spårområdena så måste antalet i gruppen begränsas. Agge undrar om någon är
intresserad av aft starta ännu en grupp. Förslaget är att undersöka bland
deltagama i den grupp som finns. Ett annat förslag är att om det blir en spårkurs
i år så kan man föreslå de som vill att starta en egen grupp efter kursens slut.

o E-L har mailat ett par saker att ta upp. Hon undrar om det är inköpt någon
kurslitteratur till kommande kurser? Troligtvis har Henriette köpt in till
valpkurserna, men eftersom hon inte ar närvarande vet vi inte säkert.

o E-L informerar att SKK kommit med ny information om klubbverksamheten.
Se bilaga 1.

r Pernilla har fatt in frågor från Christel bl.a. kring träningsgruppen i brukslydnad.
- Ska de prioritera bruksraser i gruppen om det är fler än 8 som vill vara med?

Ska de prioritera de som har tävlingsmål?
Svar: Vi anser att alla är välkomna, vi vill inte att någon ska känna sig
diskriminerad på något sätt. Finns det olika ambitioner i gruppen kan man ju
dela upp den och tranapä olika sätt.

- Har övriga träningsgrupper någon policy eller är det bara att man är medlem
i klubben?
Svar: Man måste vara medlem och i övriga träningsgrupper bygger träningen
på att deltagama har erfarenhet av grenen eftersom det ju inte är någon
instruktörsledd kurs, utan träning där man hjälps åt och utby-ter erfarenheter
med varandra.

- Hon undrade även över de mentala bitama. Finns det någon mentalgrupp i
vår klubb. Har vi funderat över att ta upp MH/MT i klubben?
Svar: Det finns ingen mentalgrupp i dagsläget och vi har inte heller någon
uppfattning om ifall det finns något intresse av det. Att anordna MH/MT
kräver en hel del mark och är ganska dyrt.

o Hanna och Sanna slutar nu i styrelsen. Pemilla tackar dem ftir tiden de varit med
och har vars en present till dem für avhämtning.
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$ 145 Postlista
Faktura från Kraftringen.

$ 146 Nästa möte.
Nästa möte blir digitalt den 313 kl. 19.00

$ 147 Avslutning.
Pernilla avslutar mötet.
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Bilaga 1

Klubbverksamhet i SKK-organ isationen

Detta gäller från den B februari 2021 tills att myndigheterna beslutar om att ändra gränsen om 8
personer som antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. Då kommer SKK ta ett
nytt beslut.

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I

antalet åtta ska Êiven funktionärer räknas in.

Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande
genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten

Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den
ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas
samt att stor hänsyn ska tas till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Detta ska följas vid klubbverksamhet
o Allmänna råd - läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

¡ Gör en riskanalys - med Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.

. Regional prägel - resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas
utifrån smittspridningsperspektivet och de allmänna råden.

¡ Följ Folkhälsomyndighetens rekornrnendationer - framförallt innebär det att ingen person
med någon symtom som kan kopplas till Covid-'l9 ska närvara. Detta gäller även om du
bara känner dig lite förkyld. Deltagarna ska hålla avstånd till varandra och det ska finnas
förutsättningar for god handhyg ien.

Träning som sker i privat regi
Träning inomhus i privat regi omfattas inte SKK-organisationens beslut, utan faller under
Folkhälsomyndighetens fóreskrift om allas ansvar att fórhindra smittspridning av Covid-19. Vi
uppmanar ändå fristående organisationer, företag och dig som privatperson att folja SKKs
rekommendationer.

Beg ränsa deltagarantalet
Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas fór att begränsa det förväntade antalet
deltagande personer. För verksamhet som inte har bortlottningsregler har SKKs centralstyrelse
utfârdat en generell dispens för arangörer att beqränsa deltagarantalet. Dispensen gäller till 31 m{2021.
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