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ÄRENDE
Rubrik

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

Mötets öppnande

§2

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2013-06-03 justerades

§4

Sektorer

Beslut taget

HUS
Fullt pådrag på kurser, 2 fullagda. Kim håller en till valp. Håller även unghund och
allmänlydnad.
Förberett till Kanalens dag. Visitkort ska delas ut, banderoll ska sättas upp. Lotteri,
vinst- valfri kurs, försäljning av hundgodis och flätor.
Bildkanon finns på klubben, för nyttjande vid kurs kontakta styrelsen.
Intresse finns hos instruktörer för fortbildning, Kjell Pettersson A2 instruktör och

Ja

Ja

Lottie Gerdlind vill fortbildas till avtalsintstruktör.

TÄS
Katarina Nyman lägger in 2014 tävlingar i SBK
8/9 Elit Spår, DM i bruks.
6/10 Appell spår.
Söker ansvarig!
Janne Lagerman ansvarar. Priser till båda tävlingarna, pistol måste finnas på plats.
Köket behövs.
Kjell mejlar Tina om priser och pokaler, har hon möjlighet att beställa?
RUS/IPO
Jill har önskemål om att ett fack ordnas till Christel där post/papper till henne kan
lämnas angående studijejefrämjandet.
Läger den 13-15/9 i IPO, åhörarplats gratis för ÖBK´s medlemmar. 1500 kr i
lägeravgift. Blänkare på hemsidan.
Agility
Vi låter påbyggnaden för containern vila.
Instruktörena vill köpa in ett datorpogram som hjälpmedel för banbygge, course
designer.
3 dagars tävling i juli, gick bra.
Planering för Kistatävlingarna är påbörjad.
Huvudmannaskapet, SKK beslutade om att de skulle ta tillbaka huvudmannaskapet.
SBK skickade in en protest och ärendet utreds vidare. Återkommer i frågan.
Catherine har hörttalas om sammandragbart slalom, kollar upp mer.
Rally
Fattas priser till DM 25/8.
Jennie köper in ben till alla deltagare. Jennie kontaktar Tina om övriga priser tex
kampleksak.
Fulltecknad rallykurs, börjar 3/9.
Patrull/Räddning
Informationsträff på ÖBK gällande patrullhund i oktober, kurs påbörjas våren 2014.
Stuga/Mark
Besiktningen av husen har genomförts. Inväntar protokoll.
Avloppet för köket ska grävas om någongång under semptember. Johnny och Henrik
ordnar.
Dräneringsdiken till planerna grävs under VT 2014.
Service på gräsklipparen genomförd.
Ny bruksstege fixad!
PR/INFO
Linda Z fortsatt webba. Allt som ska ut på hemsidan skickas till henne.

Ja

Inkommer flertalet mejl via hemsidan till Jill H. Undrar nu om det går att ordna om i
kontaktformuläret, tex rullgardin med olika typer av ärenden för att lättare sortera ut
till vem mejlet ska vidarbefodras.

KÖK
Elisabeth ska informeras om stugbokningar.

§5

Hundungdom
Kursverksamheten är igång.

§6

Ekonomisk rapport

§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden
Inga

§9

Återremitterade ärenden

§10 Nya beslutsärenden
Sponsring kräftskiva
Datapogram till agilityinstruktörer
Skylt om trivsellregler
§11 Verkställande utskott

§12 Övriga frågor
Informera om att skott kan förekomma i samband med IPOträning. Se över att det ej krockar med
annan kursverksamhet.

§13 Nästa styrelsemöte
2013-08-20 kl 19.00
2013-09-23 kl 19.00
2013-10-17 kl 19.00
2013-11-12 kl 19.00

Ja
Ja
Ja

§14 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;
Justeras;

Kjell Pettersson
Jill Halve
Ordförande
Sekreterare

Ja

