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Rubrik
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FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr
Föredragningspunkter Beslut – åtgärd
Mötets öppnande
§1
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen
§2
§3
§4

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2013-11-12 justerat
Sektorer
HUS
Några instruktörer har varit på 2 föreläsningar. De var
även några från ÖBK som deltog på distriktets
medlemsmöte, där framkom det att det saknas
aktivitetsrapport angående IPO. Ingen klubb
namngavs utan det togs upp generellt. Hur gör vi?
Andrea kontaktar Jill M.
Jennie W och Louise Medman har ett förslag på hur vi
kan lösa TÄS. Förslaget är att de som sitter som
sektors ansvariga i HUS även har hand om TÄS.
Marie Louise Scanlan lämnar sin post som
medlemsansvarig. Carina Forsberg och Christl är
intresserade av att ta över.
Mejllista till medlemmar, uppdatera den för att kunna
skicka ut ett ”månadsbrev”. Hur når vi medlemmarna?
Vi skickar ut en uppmaning per post till våra
medlemmar med en uppmaning om att uppdatera sina
mejladresser i sbk, för att kunna göra mejlutskick.
TÄS
Lucia Cup´s arbetet är igång. Arbetsgruppen består av
Jill H, Andrea M, Catherine A, Janne, L, Annica R,
Carina F, Katarina Nyman

Beslut taget

Ja

Ja

Bordlagd fråga

Sidnr
1

Domare, tävlingsledare, skrivare är klara. Vi tackar nej
till en domare. 4 klasser+final. Finns fortfarande plats i
klass 2 och elit.
Toa-vagn hämtar Johnny och Henrik. Även så med
spån och halm om vi behöver.
15/11 stängs planerna av!
De märker även ut 4 planer.
Saknas personer till våffelstugan!
RUS/IPO
På distriktets möte framkom att det saknas rapporter
om mh till distriktet.
Agility
Första deltävlingen till vinter cupen börjar fyllas. Första
deltävlingen är den 15/12. Christer har gjort ett
anmälningsformulär som går att nå via vår hemsida
eller på Facebook.
Vinterkurs som Yvonne och Malin håller i är fullsatt,
drar igång den 24/11.
Huvudmannaskapet, det blir en agility sportklubb,
agilityn blir en special klubb under SKK.
Agilityinstruktörsmöte den 13/11, planering av VT14.

Rally
För att få hålla i tävling så krävs det från 20140101 att
det finns en auktoriserad sekreterare. Har inte klubben
en egen så får vi hyra in en.
Patrull/Räddning
Stuga/Mark
Läs på Lucia Cup
PR/INFO
Louise M och Jennie W ser över texten på hemsidan
för att hjälpa Linda Z att få till en mycket bra hemsida.
Arken Zoo, Christl är kontaktperson. Arken Zoo vill ha
informationsmaterial om klubben, aktiviteter/kurser.
Tina har satt ihop ett infobrev.
Han vill ha ett ”medlemsregister” för att kunna ge
ÖBK´S medlemmar riktade rabatter på olika varor.

Propparna till planbelysningen går. Förmodligen fel på
en lampa som det droppar ner vatten i. Det ska
ordnas till snarast.
KÖK
§5

Hundungdom

§6

Ekonomisk rapport

Ekonomin är god
Distriktet gör i år ett minus på ca 69000
§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden
Städning av klubbstugan

§9

Återremitterade ärenden
Inga

§10

Nya beslutsärenden

§11

Verkställande utskott
Städning av klubbstugan
Michaela Köster städar, ersättning om 250 kr/gång.
Officepaket inköpt
Övriga frågor

§12

Ja
Ja
Ja

Janne L tipsar tävlingsledarutbildning för bruks och
lydnad. Jill H vill gå. Jill kontaktar Lotta B och kollar
upp kostnad och start.
§13

Nästa styrelsemöte

20131202 kl 19:00
Särskild inbjudan till sammankallande i valberedning
§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

