Agilitygruppens möte 23:e oktober, minnesanteckningar
Närvarande; Jennifer E, Gustaf E, Frida W, Karin SG, Sandra E, Karolina E
1. Hinder
o Planering av hinder i boden inför möjlig ridhustävling och vad
som ska lämnas ute under vintern.
o Gamla gungan trasig, vandaliserad. Ska be Hans G om hjälp
med översyn och eventuell lagning.
o Fårstängslet runt den ena agilityplanen är trasigt, ska be
Hans G om hjälp med lagning.
o Muren ska plastas in, Jennifer väntar på plastfolie som är
restnoterad hos leverantör.
o Vi hämtar ingen sand denna höst, vi har lite kvar, vi bedömer
att vi inte behöver nya säckar till en eventuell ridhustävling
och att vi ordnar sand till de beställda säckarna under våren.
o Vi diskutera vårt behov av nya kf-hinder. Vi ska kolla upp
återförsäljare inför 2019.
o Däcket i Loboohallen; Frida har noterat att höjden inte
stämmer riktigt med angivna markeringar behöver
korrigeras.
2. Planering av informationsmötet. Vi kommer fram till att vi önskar möte med
den blivande tävlingsgruppen 2019 i januari för avstämning inför
tävlingsåret.
3. Planering och fördelning av arbete inför det förestående budgetarbetet,
verksamhetsberättelsen och årshjulet 2019.
4. Externa kurser; Elin F kommer att hålla kurs i slutet på januari däremot blir
kursen med Åsa E i april uppskjutet på obestämd tid för tillfället.
5. Frida och Gustaf planerar för gemensam inomhusträning i Loboohallen from
7 nov.
6. Vi diskuterar betydelsen av att få igång möjligheten att koppla ihop
intresserade i träningsgrupper och att vi behöver någon/ra som ersätter
Britta. Karin SG erbjuder sig att göra detta tillsammans med någon
ytterligare efter årsskiftet.
7. Utbildning av instruktörer; intresse anmält från Frida och Jonna att utbilda
sig till A1 instruktörer. Vi pratar om eventuella möjligheter att gå kurs eller
att anordna kurs och behovet av praktik.
8. Nästa möte den 19 nov.
Vid pennan Karin SG

