Protokoll
Utfärdare
Andrea Malmgren

Datum

ÖSTERÅKERS BRUKSHUNDKLUBB
Sammanträdesdag och tid

20160608

Tisdag 18:30

Mötesdeltagare

Rosie Dahle
Andrea Malmgren
Tomas Hult
Peter Thylander
Jill Halve
Monica Juen

Lokal
Klubbstugan

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

Katarina Nyman-adjungerad

2 tim

Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för
Helena Jansson

Protokollförare

Andrea Malmgren

ÄRENDE
Rubrik
Styrelsemöte 2016
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr
Föredragningspunkter Beslut – åtgärd
Mötets öppnande
§1
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen
§2
§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 12/4-2016 justerades

§4

Sektorer
Styrelsen
Styrelsen har gått en föreningsteknik utbildning
10/5-16 och 11/5-2016.
Vi bestämde oss för att köpa in en gräsklipparen
Ventrack 3400 från LMK Arninge, vi kommer att köpa
den via ett leasingavtal på 48 månader. Thomas och
Peter kommer att fortsätta kontakten med LMK
Arninge, leveranstid för en ny klippare är ca 2 veckor.
Ser över om vi kan utöka människor som kan klippa
gräset.
Vi kommer att lägga ut traktorn för försäljning på ÖBK
FB sida så medlemmarna har möjlighet att lägga bud.
Emmelie Witt kommer att sköta städningen i stugan
tills vidare.

§5

HUS
Rosie kommer att påbörja en allmänlydnads instruktör
utbildning.
Diskussion om avtalsinstruktörer.
Monica Juen kommer att gå en grundmodul.
TÄS
Thomas Mohlins lydnads tävling kommer att gå av
11/6-2016.Sponsorer inför tävlingen är Mjuka Tassen
och Djurmagasinet Åkersberga. Årets hund delades ut

Beslut taget

JA
JA

Bordlagdfråga

Sidnr
1

på medlemsmötet 25/5-2016
RUS/IPO
Boxerklubben kommer att hyra MH banan under året.
Vi har haft IPO läger med Sipos Sandor från Ungern.
Vi kommer att ordna ett kombinationslås till containern
då det har försvunnit saker ur containern. Koden
kommer lämnas ut till medlemmar och tränings
grupperna.
IPO läger planeras i augusti.
Agility
Ombesörjning av utrustning pågår.
Sommarcupen startar i 22/6-2016
Rally

Vakant- kurs pågår inom HUS sektorn.
Patrull/Räddning
Stuga/Mark

Vi kommer hjälpas åt med arbetet kring Stuga/Mark
under en tid.
PR/INFO

Ingen info
KÖK

Inventerat inför tävling och kommer hjälpa till på
tävlingen 11/6-2016.
Hundungdom

Rallytävling kommer att hållas i 14/6-2016 & 21/62016
Träningstävling i agility 16/6-2016
§6

Ekonomisk rapport

Ekonomin är god
§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden

Nej
§9

Återremitterade ärenden

Nej
§10

Nya beslutsärenden

Inköp av gräsklippare Ventrac 3400 från LMK Arninge,
leasing avtal på 48 månader.
§11

Verkställande utskott

JA

§12

Övriga frågor

Medlemmar har dragit i gång skott träningar
tillsvidare 1 gång i månaden. Träningstävlingar
kommer att dras i gång under sensommaren också
detta kommer anordnas av medlemmar.
§13

Nästa styrelsemöte

23/8-2016 18:30
§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Jill Halve
Ordförande

Andrea Malmgren
Sekreterare

