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ÄRENDE
Rubrik
Styrelsemöte Augusti 2013
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Föredragningspunkter
Beslut – åtgärd

Löpnr
§1

Mötets öppnande

§2

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2013-08-20 justerades

§4

Sektorer

Beslut taget

HUS
Viktigt att kurshållande instruktör innan kursstart skickar in en fullständig deltagarlista till
kassaförvaltaren Katarina Nyman. För att kunna säkerhetställa att kursavgift är inbetald.
Annica Rinaldo har fått en rekomenadtion från styrelsen att gå modulen till allmänlydnadsinstruktör.
Ett förslag har inkommit från Louise Medman om fortbildning för instruktörer. Att få gå på föreläsning
via studiefrämjandet, avgift 300 kr/föreläsning och person. Kan styrelsen sponsra med 100 kr/person?
Frågor från nya medlemmar har inkommit med önskemål om ett "välkommet brev" där info om
Ja
dasskod, medlemsnr, aktiviteter på klubben osv finns med. Förslaget skickas till Marie Loise Scanlan.
Jennie Winberg skriver ihop en infomall som lätt kan skickas ut till nya medlemmar.
TÄS
Catherine Andersson kontaktar Katarina Nyman för att se om alla tävlingar är inlagda i SBK tävling.
Jill kontaktar Janne Lagerman för att se hur det ligger till med appellspåret den 6/10.

Ja

Ja

Lucia Cup- anordna arbetsgrupp. Se med Janne L om han är intresserad av att sitta med i
arbetsgruppen. Catherine kollar med Katta Nyman om hon kan sitta med i arbetsgruppen.
RUS/IPO
Det är MH och MT på ÖBK den 28/9-29/9.
IPOlägret 13/9-15/9 gick mycket bra.
Agility
På onsdagar är det öppenträning. Kurserna flyter på.
Malin och Tina har besökt "arningehallen" (Norra Sthlm´s Hundcenter) i syfte att hyra hallen under en
agility cup. I ett samarbete med dom reduceras tim priset och de får låna ett långhopp och a-hinder.
Samt att vi har deras logga på hemsidan och vår logga på deras.
Rally
Rallykursen är igång.
Catherine kollar med Katta om Rallytävlingen HT 14 är inlagd i SBK tävling.
Idébytardag 20/10, Lottie leder den.
Patrull/Räddning
Informationsträff på ÖBK gällande patrullhund 29/10, utbildning påbörjas mars/april 2014.
Stuga/Mark
Om tjälen tillåter kommer planerna att snöröjas i vinter.
Invetering av nycklar pågår.
Service på gräsklipparen ska göras innan den ställs av.
Byte av kod på kassaskåp. Är du i behov av att nyttja något som finns i kassaskåpet var god kontakta
styrelsen.

PR/INFO
Årets styrelseprotokoll och protokoll från medlemsmöten ska läggas ut på hemsidan.
Arken zoo har kommit med en undran om någon från ÖBK kan komma och representera klubben och
informera om vår verksamhet. Kjell åker dit lördagen den 28/9.

KÖK

§5

Hundungdom
Kursverksamheten är igång.

§6

Ekonomisk rapport
Ekonomin är god

§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden
Inga

§9

Återremitterade ärenden

§10

Nya beslutsärenden
Sponsring av förelsäsningar till instruktörer
Sammanställning av kursdeltagare för att säkerhetställa inbetald kursavgift

§11

Verkställande utskott

§12

Övriga frågor
Trivsellskyltar är under konstruktion.
KM 2013
Den 13/10 är det KM i Rally, Lydnad, Agility
Anita skriver ihop ett PM/Inbjudan
Jill och Andrea kollar upp domare och tävlingsledare i lydnaden. Skrivare: Andrea, Jennie
Tina och Kjell ordnar med agility
Catherine kollar upp rallyt
Rosetter och ben ordnas av Tina och Jennie.
20 kr/ gren
Catherine kollar om Katta kan vara behjälplig i sekreteriatet, prisutdelning.

§13

Nästa styrelsemöte
2013-10-17 kl 19.00
2013-11-12 kl 19.00

§14 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;
Justeras;

ja
ja

Ja

Kjell Pettersson
Jill Halve
Ordförande
Sekreterare

