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Ordförande Johan Grönberg förklarar mötet öppnat och berättar att syftet
med detta möte är att alla närvarande ska kunna delta i en diskussion om
distriktets verksamhet under det kommande året. De förslag som kommer
fram här idag kommer sedan att utgöra underlaget för den detaljerade
verksamhetsplan som styrelsen ska arbeta fram. Utöver
verksamhetsplanen kan spontana träffar annonseras på hemsidan så denna
uppmanas alla att titta in på, gärna 1 gång/vecka för att se den aktuella
veckobilden.
Verksamheten under året som kommer:
* Klart är att det blir en vandring den 12-13 maj på natursköna Söderåsen.
Vill man inte övernatta kan man ta det som en endagars Anmälan o info:
Jeanette 0430-26142 malamutejeanette@yahoo.se
* Jeanette säger att hon har planer på att fixa en sommarträff med gott om
tillfälle att umgås och njuta av naturen med våra hundar. Mer info
kommer senare men att kanoter skall vara med är klart. Västra bjuds in?
Tävlingar av lekfullare karaktär?
* Vi ska arrangera 1 eller möjligen 2 Grönt Kort kurser, Västra distriktet
uttrycker via Inge intresse av att samarrangera den/dessa. Lämpligt datum
ska letas fram av styrelsen, önskemål om att någon kurs hålls på plats som
man kan ha med hundarna på framkommer.
* Höstträff på stranden i Skummeslöv med körning längs havet, kanske
en cup mot Västra? Samordna med nybörjarträff?
* Fredrik, Linda och Eva som bor uppåt Linköping/Söderköpingstrakten
där vi i dagsläget inte har så många medlemmar eller träffar har
funderingar på att ordna en lokalträff i området för att se om man kan
locka fler i området att bli aktiva.
* Kosta Off Snow 2008 blir det den 3-4 november, datumen kommer av
att det inte fanns någon annan helg ledig på skjutfältet. Det påtalas att
datumet krockar med Malamutespecialen, då denna i år hålls i Åsarna så
kanske vi inte fullt ut lockar till oss samma människor pga. av det stora
geografiska avståndet men vi tycker trots detta att det är beklagligt och
ska sträva efter att denna situation inte upprepas. Om Svenska

Draghundsportförbundet beslutar så på sitt kommande styrelsemöte så
kommer Kosta Off Snow 2008 att bli Riksmästerskap i barmarkskörning.
* Det föreslås en 1-dagars tävling i Höör till våren.
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* Önskemål om Vallakurs kommer upp, kan kanske samordnas med
annan aktivitet?
Övriga frågor:
* Det kommer en förfrågan om Jackor och dylikt med klubbprofil. Detta
följs upp av styrelsen, det kommer inte att finnas lager utan endast
möjlighet att beställa och beställning blir bindande.
* Mari C tar på sig att se till att Västra och Södras webbansvariga får en
kanal som gör att de kan annonsera det andra distriktets arrangemang på
varandras hemsidor.
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* Det kommer frågor om VM 2008, ett allmänt samtal om detta och
polarhundsmästerskapet förs. För exakt aktuell information om VM
hänvisas till Nedre Norras hemsida och den länk till VM 2008 som finns
där.
Mötet avslutas och alla tackas för sitt engagemang i distriktets framtid.

