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1

Mötesdeltagare
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Jill Halve, sekreterare
Jennie Winberg, kassör
Tina Eresjö Köster, Ledamot
Andrea Malmgren, suppleant
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Klubbstugan

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för

Protokollförare

Catherine Andersson

Jill Halve

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 2013-02-24 justerades

Bordlagd
fråga

Beslut
taget

Ja

§4

Sektorer
HUS
Bokningar av klubbstugan måste föras in i
kalandern.
Alla kursanmälningar som kommer in går i
dagsläget ut till fem personer. Möjlighet finns
för ansvarig instruktör att själva ta emot
anmälningarna annars sköter Carina Forsberg
om kursanmälningarna och förmedlar dem till
kursansvarig.
TÄS
Behöver få en sektorsansvarig för TÄS
RUS/IPO
Jill Mellström informerar om ett MH som sker på
ÖBK den 13/4.
Nya varningsskyltar för att skott kan förekomma
behöver tryckas upp. Vid skott och
skyddsträning med pisk/skott ska
varningsskyltar sättas upp vid ån, stora
parkeringen, lilla parkeringen och även vid
korsningen på elljuspåret bakom klubbstugan.
Skott/pisk får ej brukas under kurskvällar.
Pga röjningen som sker kring skogen vid
klubbområdet behöver MH-banan ses över.
Andrea Malmgren lyfte en fråga om inköp av Ahinder och ett fast hopphinder till IPO:t. En
förfrågan får lämnas in till styrelsen för beslut.
Agility
Träningen i ridhus och inomhushallen har
fortsatt.
Vi anordnar en "prisfixar"kväll den 13/3.
5 tillfällen för Sommar Cupen är inbokade.
Distriktets agilityansvarige har skickat ut en
förfrågan om intresse finns för att delta på ett
möte om "huvudmannaskapet".
Rally
Catherine Andersson meddelar att en kurs sker
under våren, den är fulltecknad.
Patrull/Räddning
Ny text till hemsidan är på gång.
Tjänstehunds ansvariga i distriktet har möte
den 12/3
DM i patrullhund under våren, mer info kommer
senare
Stuga/Mark
Information har inkommit från kommunen om
att ÖBK själva står för löpande renovering.
Styrelsen tar beslut i att bygglov ska sökas för
container och altanbygge. Ett ca pris på 16000

§5

Ungdoms komitté
Katarina Nyman är sammankallande

§6

Ekonomisk rapport
Jennie Winberg och Katarina Nyman ses inför
nästa möte.
Anita informerar om att den buffert som finns
avsatt -stadshypoteket på 64000 kr. Stads
Hypoteket är nedlagt och Handelsbanken är
den bank som övertagit deras konton.
Pengarna flyttas över till ÖBK pg innan vi vet
hur vi ska placera dem.
Anita Carstam kontaktar Handelsbanken för att
avsluta och flytta över pengarna.

§7

Post/Epost
Inget att rapportera
Bordlagda ärenden
Inga
Återremitterade ärenden

§8
§9

Inga
Ja
§10 Nya beslutsärenden
Datum för medlemsmöten 2013-14 är inbokade.
Medlemsmöte "vårmötet" 2013-05-21 kl 19.00
Medlemsmöte "höstmötet" 2013-10-21 kl 19.00
Årsmöte 2014-02-23 kl 15.00

Kallelse till våra medlemmar skall vara dem
tillhanda senast 30 dagar innan mötet.
Ja

Beslut taget om att webbsidan ska byggas upp
av "Yung" avsluta det nuvarande webbhotellet
och bygga sidan i wordpress.
Kostnad 12000-15000
Söka bygglov för container och altanbygge
§11 Verkställande utskott
Beslut har fattats om att Catherine Andersson
och Annica Rinaldo går "Grundmodulen" på
WBK. Total kostnad är 2X2500 kr.

§12 Övriga frågor

Ja

§13 Nästa styrelsemöte
2013-04-03 kl 19.00 klubbstugan
2013-05-07 kl 19.00 klubbstugan
2013-06-03 kl 19.00 klubbstugan
§14 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

