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ÄRENDE
Rubrik
Styrelsemöte mars 2013
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr
Föredragningspunkter Beslut – åtgärd
Mötets öppnande
§1
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen
§2
§3

§4

Beslut taget

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2013-04-03 justerat
Sektorer
HUS
Kickbacken är inbokad 24/5. Alla i agility har tyvärr
tackat nej pga tävling.
Åsa Klint kommer bjudas in till ett styrelsemöte för att
informera om grundmodulen.
Förslag från HUS att ge ut en dekal från ÖBK vid
avslutad kurs. Får se över om det finns dekaler på
klubben eller om nya behöver tryckas upp.
1 dekal för varje avslutad kurs.
Förslag från HUS att instruktörer inom ÖBK får gå kurs
för varandra till halva priset som fortbildning i mån av
Ja
plats.
Hundensdag, slå ihop det med kanalensdag, den 25/8.
Ordna till med vimplar osv för att göra reklam för
klubben. Louise kan leda en arbetsgrupp.
Henrik Öberg och Lena Wilhelmson har lämnat förslag
på att hålla spårkurs till hösten, 7 tillfällen 40 timmar.
Kurspris 2500 kr. Minimum deltagare antal 6 st.
Arvoden till kurshållande instruktörer 2500

Ja

Ja

Bordlagdfråga

Sidnr
1

kr/instruktör.
Dhus Lottie vill boka klubbstugan för utbildning av
domare och instruktörer. Kjell kontaktar vidare.
Catherine har fått förfrågan om att hålla rallykurs på
Waxholms BK som hon tackat ja till.
TÄS
Behöver få en sektorsansvarig för TÄS
Arbetsgruppen lydnad/rally jobbar på att få till ett första
datum.
Jill kontaktar Katta för att få mer information om hur vi
anordnar tävlingar.
Vi frågar Carina Forsberg om hon kan hjälpa till med
sekretariat ett. Tina och Kjell skriver för klass 1.
Catherine skriver för ELIT. Jill Melström är tillfrågad
om hon kan vara tävlingsledare, Lyssna med Janne
om han kan vara tävlingsledare samt Tina Engström
(Anita kontaktar). Tina kontaktar Elisabeth angående
köket.
Arvode till domare, priser till tävlande, pokaler, rosetter
osv. Se över vad som finns i stugan.
RUS/IPO
Inget att rapportera
Agility
Kurserna är i full gång.
Pga framskjuten kursstart finns det en person som ej
vill gå kursen. Personen vill få tillbaka kursavgiften.
10% i administrativt avdrag, kursavgiften betalas
tillbaka eller tillgodo på kurs. Vid sjukdom hos hund
erbjuds tillgodokvitto eller kursavgift tillbaka, vid
uppvisande av intyg, .
SM tröjor är budgeterade i agilityns budget. Bidrag
från styrelsen ges till SM-ekipage (alla grenar)
motsvarande samma nivå som jacka.
Informationsmötet som hölls 22/4 om "agilityns
framtid". Framgick från mötet att det behövs mera
information för att kunna ta ett beslut.
Styrelsen tar ett beslut i hur vi ställer oss i frågan. Vi
ställer oss negativa till förslaget från distriktet. Vi
önskar att förslaget om huvudmannaskapet utreds
vidare. Kjell åker på distrikts vårmöte 15/5.
Rally
Lottie ligger fortfarande som sektorsansvarig. Linda Z
kontaktas för att plocka bort den information.
Anmälan är öppen för DM. Lottie fixar domare.
Cathy kollar med Lottie om hon ordnar med
tävlingsledare osv.
Patrull/Räddning
Det har börjat komma in förfrågningar angående
patrullhund.
Stuga/Mark
Vi behöver hjälp med en detaljritning inför byggloven,
Mats har avsagt sig pga tidbrist. Vi behöver göra en
kostnadsberäkning av "takbygget" över containern.
Moe försöker få ihop en besiktning av taken på stugan

och stallet. Anita fortsätter hålla kontakt med Moe.
PR/INFO
Styrelsen beslutar att Linda Z ska ha nån typ av
ersättning (förslagsvis presentkort) för sitt arbete med
hemsidan. Ersättning per timme.
KÖK
Kollega sökes!
§5

Ungdoms komitté
Katarina Nyman är sammankallande

§6

Ekonomisk rapport
Styrelsearvoden för extern kurs, viktigt med att skicka
in ett bevis på inbetald kursavgift. t.ex kontoutdrag,
kvitto. Uppgifter till vem betalningen gått till.
Hoffeklubben betalade in 1300 kr den 7 maj
Post/Epost

§7

Jill kontaktar Katta angående eftersändningen av
posten.

§8

Bordlagda ärenden
Inga

§9

Återremitterade ärenden
Inga

§10

Nya beslutsärenden
Medlemsmöte 17/6 kl 19.00 Temakväll Rally
Gemensam städdag ÖBK 6/6

§11

Verkställande utskott

§12

Övriga frågor
Förslag från Catherine Andersson, gå kurs via
studiefrämjandet "Föreningsteknik" för styrelsen.
Om ni behöver få reda på om kursmedlemmar har
betalat kursavgiften så mejla Katarina Nyman.

Jill lyfte frågan kring instruktörsutbildning, hur går det
till?
Åsa Klint bjuds in till nästa styrelsemöte för att
informera om grundmodulen.
§13

Nästa styrelsemöte
2013-06-03 kl 19.00 klubbstugan

§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Ja
Ja

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

