Protokoll
Utfärdare
Jill Halve

ÖSTERÅKERS BRUKSHUNDKLUBB
Datum
Sammanträdesdag och tid
2013-06-03 Måndag kl 19.00

Mötesdeltagare
Kjell Pettersson, ordförande
Cathrine Andersson, vice ordförande
Jill Halve, sekreterare
Jennie Winberg, kassör
Tina Eresjö Köster, Ledamot
Andrea Malmgren, suppleant
Anita Carstam, suppleant
Katarina Nyman, kassaförvaltare

Lokal
Klubbstugan

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för

Protokollförare
Jill Halve

Catherine Andersson
ÄRENDE
Rubrik
Styrelsemöte juni 2013
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr
Föredragningspunkter Beslut – åtgärd
§1
§2
§3

§4

Beslut
taget

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen
Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2013-05-07 justerat
Sektorer
HUS
Kickbacken gick bra, prat om kurser inför nästa termin.
TÄS
Camilla Elit
Matti kl 3
Sylvia kl 2
Jan Ola Nyberg kl 1
Parkering och tömma dass Anita kontaktar
Saknas 1 tävlingsledare
Tävlingsprotokoll för alla klasser, resultatlistor
3 och elit övre plan, 1och 2 nedre plan
Skrivarna tar emot anmälningar, kollar vacc,
medlemskap
Vill domarna äta innan? Kl 17.00
Info till funkisar, samling kl 15 för de som kan senast
dock kl 17. Finns toast och korv, gratis för funkisar.
Tävlingarna för 2014 är klara, lydnad sista helgen i
maj

Bordlagdfråga

Ja

Ja

Sidnr
1

Lucia Cup vilar 2014
Brukset vilar 2014, viss tävling i samverkan med
grannklubbar.

RUS/IPO
Jill ställer sig villig till att hålla kurs i BH, IPO/BSL på
samma villkor som andra instruktörer.
Vid ev. tävlingar där ÖBK står som arrangör går
intäkterna till klubben.
De läger som Jill arrangerar 1-2 gånger per år är till
självkostnadspris. Pris beroende på antal deltagare
och vad figurant begär.
A-hinder köps in, 7999+ frakt.
En ny motor är inköpt till elharen. Kvitton kommer
skickas in till kassör.
22/6 mh, öbk står som arrangör. Men är ett uppfödar
mh för Tina Engström.
Christel Johansson är intresserad av att anordna en
inoff. utställning under 2014.
Agility
Instruktörs träff inför hösten 4/6
Däck, långhopp och slalom ska köpas in.
Tävling 4-7 juli,all hjälp mottages.
Vårens tävlingar 2014 är bestämda. Kistamässan 4
dagar, 3-6 januari.
Rally

Patrull/Räddning

Stuga/Mark
En bruksstege måste byggas, Mats ordnar.
Björn Moe har lämnat över till en ny utredare Katti
Bauer, det är under arbete. Dialogen är upprätthållen.
Ordna hänglås till dasset! Kjell ordnar.
PR/INFO
Hemsidan är under arbete.
Lotta Zetterlund blir avtackad för det arbete hon
tidigare lagt ner på hemsidan, med ett blommogram
KÖK
Kollega sökes!
Elisabeth är här under städdag den 6/6 och
tävlingsdagen 11/6.
Elisabeth vill ha information om när klubbstugan är
uthyrd för att kunna se över hur

§5

Ungdoms kommitté
Kanalensdag, till hösten nybörjar rally, agility och prova på
freestyle. Kolla upp med medlemskap i ÖBK eller SHU
gällande försäkringar osv.

§6

Ekonomisk rapport
pg 336 807,06 kr

§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden
Inga

§9

Återremitterade ärenden
Inköp av dator, bredband och bildkanon maxtak på
inköpspris 20000 kr

§10

Nya beslutsärenden
Inköp av A-hinder IPO

§11

Verkställande utskott

§12

Övriga frågor
Dekaler ska beställas, ca 1000 st.
Vi väntar besked på vem som kan rita upp planritningen för
containern
Arken Zoo vid Coop vill ge ÖBK´s medlemmar 10 % rabatt,
Djurmagasinet sponsrar oss en del med priser och
medlemskvällar. kontakta Arken och Djurmagasinet och se
vad dem kan erbjuda.
Faktureringsadressen måste läggas ut på hemsidan.

§13

§14

Ja

Ja

Distr. vårmötet. Agilityns framtid, SBK beslutade att agilityn
är kvar under SBK´s reform.
Lottie, aktiviteter. Ombedd att komma med förslag på
datum för bokning av stugan. Fördela ut det på
grannklubbarna med.
Mondioring, beslutade att gk den motion som finns för att
verka för mondioring.
Nästa styrelsemöte
2013-08-20 kl 19.00
Ja
2013-09-23 kl19.00
2013-09-16 kl 19.00
2013-11-12 kl 19.00
Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

