Protokoll
Utfärdare
Jill Halve

Datum

ÖSTERÅKERS BRUKSHUNDKLUBB
Sammanträdesdag och tid

141215

Måndag 19.00-21.00

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

Lokal
Klubbstugan

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

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

Protokollförare

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

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från november justerades

§4

Sektorer

Beslut taget

HUS
Fråga till styrelsen inkom från Agnes M. Nytt förslag
Ja
på hur samarbete kring kursverksamhet kan se ut.
Styrelsen har sagt ja till att prova förslaget under våren
under förutsättning att ingen konkurrerande
verksamhet uppkommer.
Förslag från HUS att under våren hålla 3 föreläsningar
med Memea Mohlin. Kostnad per föreläsning är 5120
ex moms. Frågar om klubben kan tänka sig att bidra
med pengar så klubbmedlemmar kan få gå till en lägre
kostnad.
Styrelsen säger ja till att hålla en föreläsning under
våren för att se om det finns ett intresse för våra
medlemmar, för att sedan till hösten boka in fler. Avgift
för medlem 150 kr icke medlem 200 kr. Klubben täcker
resten av kostnaden.

§5

Styrelsen ser gärna att HUS bestämmer vilka kurser
som ska erbjudas våra medlemmar och att våra
instruktörer får ”boka in sig på dem”

Bordlagdfråga

Sidnr
1

Teresa Dangelo vill få rekommendation från styrelsen
för att gå grundmodul. Tina E K pratar med henne
innan styrelsen kan fatta ett beslut.
Styrelsen ställer sig positiv till att Lottie får bli
avtalsinstruktör, Jennie W kontaktar henne.
TÄS
RUS/IPO
IPOlägret med Timo Helynen avlöpte fint.
Agility
DM har varit.
Tävling Kistamässan 3-6/1
Det planeras ett agilityläger för ÖBK:are under 2015,
återkommer med mer info.

Rally
Patrull/Räddning
Stuga/Mark
Kättingar ska köpas in för att spärra av så obehöriga ej
kan köra in till stall och klubbstuga.
Containern som står på lilla parkeringen kommer inte
kunna flyttas förens under juli-augusti 2015 pga att
den är tung och marken för mjuk.
Arbetet med dräneringen kring stugan fortsätter under
våren.
Förbränningstoaletterna har kommit.
Offert för rustingen av toavagnen är på gång.
PR/INFO

KÖK

Hundungdom
§6

Ekonomisk rapport

Ekonomin är god
§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden

Nej
§9

Återremitterade ärenden

Nej
§10

Nya beslutsärenden

Ja

§11

Verkställande utskott

§12

Övriga frågor

Det har klottrats med permanent penna i
klubbstugan, lampknappar, whitebord tavla och på
fönstergaller.. Pennorna har plockats bort, förslag är
att det köps in whitebordpennor till instruktörer som
antingen förvaras i egen väska eller på en bra plats i
klubbstugan.
Julgrupp skickas till Näs gård och Hakunge säteri som
tack för spårmarker till våra tävlingar. Jill och Anita
fixar.
§13

Nästa styrelsemöte

Kl. 19:00 i klubbstugan
§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

