Protokoll
Utfärdare
Jill Halve

Datum

ÖSTERÅKERS BRUKSHUNDKLUBB
Sammanträdesdag och tid

20140812

tisdag kl 19.00-21

Mötesdeltagare
Ordförande Kjell Pettersson
Vice ordförande Tina Eresjö Köster
Sekreterare Jill Halve
Kassör Jennie Winberg
Ledamot Andrea Malmgren

Lokal
Klubbstugan

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

2 tim
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för
Suppleant Anita Carstam
Suppleant Tina Engström

Protokollförare

ÄRENDE
Rubrik
Styrelsemöte augusti 2014
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr
Föredragningspunkter Beslut – åtgärd
Mötets öppnande
§1
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen
§2
§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 4/6 justerat

§4

Sektorer
HUS
Under medlemsmötet uppkom ett förslag om
elitsatsning i lydnad. Styrelsen ställer sig positiv till
förslaget men lämnar över ansvaret för anordning till
initiativtagaren eller om sektorsansvarig vill anordna.
Kursarvoden: För att instruktör ska få ut sitt arvode
ska en tidrapport fyllas i och skickas till Jennie W
tillsammans med en deltagarlista.
TÄS
Gåva till markägare i samband med lån av
spårmarker.
IPO tävlingen gick bra, 14 anmälda 9 kom till start. Jill
M ansvarat för organisationen.
Appellspår den 27/9. Jill H kontaktar Janne för att se
vad som behöver ordnas med.
Ansöka om 1-2 FH spår i klubbens regi under
vår/sommar 2015. Återkommer med exakt datum.

§5

RUS/IPO
IPOläger med Timo Helynen mycket uppskattat. Inför
nästa läger se till att info kommer ut på hemsidan och

Beslut taget

Bordlagdfråga

Sidnr
1

inte bara i kalendern.
Återkommer om planering kring mh/mt. Söker
fortfarande funktionärer.
Agility
Tävlingarna gick bra.
Ansökt om tävlingar för 2015, kista i januari och
helgen innan midsommar.
Vi har haft hinderfixardag. ”Fadderhinder” för de som
inte kunde delta på hinderfixardagen hade ex antal
hinder att fixa till och hålla koll på.
Flera hinder har blivit förstörda i början på sommaren.
Lite inköp på gång så som sandsäckar.
Flera som är inblandade i distriktets anordning av
Solvalla.
Rally
Patrull/Räddning
Stuga/Mark
Anita har fått besiktningsprotokollet, återkommer om
det inför nästa möte.
Vindskivor behöver bytas.
En offert av takfixet är på ingående.
Be Anita kontakta kommunen om att fälla de skadade
och döda träden.
Det ska gödslas ytterligare en gång i september.
Dräneringen på bakplan ska åtgärdas under hösten.
MH/tävlingsboden är sliten återupptar diskussion
under nästa möte.
Bjuda in stuga/mark till nästa styrelsemöte.
Lampa med detektor till utedasset, ändra reglaget för
belysningen till planerna.
Återkommer i frågan kring utedasset och toavagnen.

PR/INFO
Kom ihåg att boka in aktiviteter i kalendern så som
medlemsaktiviteter, läger, kurser osv. Meddela även
Linda Z om att lägga ut det på hemsidan för info till
våra medlemmar.
Den som är ansvarig för aktiviteten kan själv meddela
Linda.
Månadsbreven fungerar jättebra.
Jennie kommer att sända ut ett pappersutskick till de
medlemmar där vi saknar mejladresser för att
uppmana till att sända in mejadresserna till kassören.
Kanalensdag 31/8 meddela Louise om du har
möjlighet att hjälpa till.
KÖK
2 tävlingar. Har fungerat bra.
Hundungdom
§6

Ekonomisk rapport

Ekonomin är god

§7

Post/Epost
Jennie W tar postlådan

§8

Bordlagda ärenden

Nej
§9

Återremitterade ärenden

Nej
§10

Nya beslutsärenden

Inköp av flera nät bla till bakplan, samt anordna
skyltar med trivselregler.
Inköp av röjsåg
Budget KM 5000
§11

Verkställande utskott

§12

Övriga frågor

ja
ja
ja

Första förbandslådor finns vid bardisken.
Påbörja planeringen av KM, Jennie och Tina
§13

Nästa styrelsemöte

Kl. 19:00 i klubbstugan
2014-09-09
2014-10-02
2014-11-11
§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

