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ÄRENDE
Rubrik

Styrelsemöte mars 2013
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Föredragningspunkter
Löpnr
Beslut – åtgärd
§1

Mötets öppnande

§2

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2013-03-06 justerades

§4

Sektorer

Beslut taget

HUS
Kurserna är igång. Det fungerar bra med kursanmälningarna som går direkt till de
kursansvariga instruktörerna.
Krock i stugan vid flera kurser har löst sig ok via mejlkontakt. Glöm inte av att boka in
i kalendern vilket rum och vilken "innetid" som avses.
Planering för en "kickback" för alla instruktörer under majmånad. Möjligtvis anordna
eventet via studiefrämjandet för att möjliggöra ett bidrag.

Ja

Planera inför kommande kursstarter i höst.
Belysningen har strulat, det är dock åtgärdat och ska nu fungera som det ska.
Arvode för styrelsemedlemmar, vid kurs som ej finns inom ÖBK uppgår arvodet till
2500. Skicka info och pris till Jennie. Skicka material som kan styrka din plats på
kursen så som kursinbjudan, upplägg osv. Behöver ej gå via styrelsen.
TÄS
Behöver få en sektorsansvarig för TÄS
11/6 är det kvällstävling i Lydnad I-Elit.
Det är två månader kvar, en arbetsgrupp för lydnad/rally bör tillsättas snarast!
Catherine Andersson, Jill Halve, Andrea Malmgren, Annica Rinaldo utgör
arbetsgruppen för lydnad och rally.
RUS/IPO
Nya skyltar för att skott förekommer ordnas av Catherine.
Golden retriverklubben STHLM/Gotland (Eva-Carin Hellgren) avbokar mh-banan den
11/5, 31/8, 27/10. Samt att Eva-Carin avbokar sitt uppfödar mh den 21/9.
Anledningen är att de inte får tag i folk.
Agility
5-7/7 Agilitytävlingar alla klasser. Klasserna går i ordningen 2-1-3.
Kurserna drar igång. Grund 2 och fortsättning får en senare kursstart.
Tävlingskursen drar igång som planerat.
Rally
Österåker ansvarar för DM i Rally. En ansvarsgrupp är tillsatt (se arbetsgrupp
lydnad/rally). Kvaltävling 4/8 och DM 25/8.
Rallykursen är igång!
Patrull/Räddning
Ny text till hemsidan är inskickad till webbmaster
DM för Patrullhund sker den 1 maj - inbjudan ligger på hemsidan.
Lena Wilhelmsson har meddelat distriktet att hon är villig att hålla patrullhundskurs
2013/2014 - Information är utlagd på ÖBK´s hemsida och informationsmöte kommer
att ske när det finns tillräckligt många intressenter. Lena kommer själv att gå kurs tre
helger under april/maj för patrullhundsinstruktörer.
Stuga/Mark
Belysningen har strulat, det är åtgärdat. En säkring hade gått. Det är 10 amp
säkringar som sitter i skåpet. Anita ordnade till alla inställningar så nu ska det
fungera, rör ej!
Det är tänt från skymning till kl 22. Övriga tider får vi tända belysningen genom att
vrida på vredet.
Björn Moe förvaltningschef har meddelat att kommunen står för besiktningen av
stugtak, de är även ombedda att kolla stallet.
PR/INFO

Som tack för arbetet Linda Z har lagt ner på hemsidan kommer vi att ge henne ett
presentkort.

KÖK
Kollega sökes!
§5

§6

Ungdoms kommitté
Katarina Nyman är sammankallande
Planer finns på att hålla kortkurs inom t.ex. agility under sommaren.
Ekonomisk rapport
En mall har upprättats för utlägg inom klubben. Den fylls i av den person som gjort
utlägget. Mallen ska skickas till Jennie Winberg som attesteras och sänds vidare till
Katta som betalar ut pengarna för utlägget. Mallen finns i "kassörsfacket" på
kontoret. Tydliggör vad utlägget gäller t.ex. priser inför kursavslut.
Mallen kan lämnas i kassörsfacket eller skickas per post till Jennie, om den lämnas
på klubben skicka då ett mejl Jennie så hon vet att den finns där.
Vid oväntade fakturor på beställningar inför t.ex. tävling skicka ett mejl till Katta med
info om vilken typ av beställning det är, företag och summa.
Distriktet har beslutat att inte debitera klubbarna för nån avgift i år.
Kjell kontaktar SBK för att få ut nya redovisningspapper för SBK avräkning.
Det finns 328982 kr på pg:t. 90000 sätts in i ett förnyelsekonto i bokföringen.

§7

Post/Epost
Posten från postfacket kommer att eftersändas till Katta.
En kostnad på 632 kr/år

§8

Bordlagda ärenden
Inga

§9

Återremitterade ärenden
Inga

§10 Nya beslutsärenden
Eftersänd posten till Katta. 632 kr/år
Ny dator med bredband till klubben
Bildkanon ska inhandlas

Ja

§11 Verkställande utskott
Beslut togs i att Elisabeth fick gå rallykursen som tack för allt arbete i köket.

Ja

Ja
Ja

§12 Övriga frågor
Klubbkläder, Jennie tar reda på mer.
SM-tröjor? Styrelsen har under tidigare år lagt en sponsring för smekipagen.
"Agilityns framtid" Distriktet kommer att genomföra en omröstning angående
huvudmannaskapet. Det sker på kongressen den 18-19/5.
Den 22/4 kl 19.00 hålls ett information möte för ÖBK´s medlemmar.
§13 Nästa styrelsemöte
2013-05-07 kl 19.00 klubbstugan
2013-06-03 kl 19.00 klubbstugan
Ja

§14 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

