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

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från december 2013 justerades

§4

Sektorer
HUS
Kurserna har dragit igång. Louise har valpkurs, Carina
är hjälpinstruktör.
Christl kommer troligtvis få en hjälpinstruktör med på
sin valpkurs.
Kurserna är fulla. Saknas instruktör till en
allmänlydnad som är fulltecknad.
Förslag om att de öppna träningarna drar igång igen.
Jennie W ordnar.
Information kring utbildning till instruktör i ÖBK
behöver nå styrelsen iform av t.ex. mejl.
TÄS
Pratade lite om årets kommande tävlingar.
23-24 augusti aktivitetsdag på Solvalla, agilityn har
blivit tillfrågade om att arrangera tävlingar de dagarna.
Återkommer om beslut.
RUS/IPO
Finns två träningsgrupper i IPO. Ca 18 ekipage totalt.

Beslut taget

Bordlagdfråga

Sidnr
1

§5

Förslag finns på att grupperna träffas för att diskutera
planering av träning och de regler vi har.

Agility
Kista tävlingen 4 dagar genomförd. 400 starter/dag.
Vintercupen har andra deltävlingen första helgen i feb.
Kurser är igång i arninge hallen och i Uppl.väsby.
Sommar cup i år med.
Rally
Helgläger fre-sön, 13-15 juni. Samarbete med
Waxholm.
Kurser utifrån efterfrågan.
Alla nya skyltar har kommit.
Rally och hundungdom samarbetar vi i tävlingar i
Rally.

Skrivar och sekreterar utbildning sker på ÖBK
den 22/2 och den 2/3. Rekommendation ges till
Katarina Nyman för att gå utbildningen.
Patrull/Räddning
Patrullhunds kurs i vår.
Stuga/Mark
Snöröjning sker först när det är mycket snö och
ordentlig tjäle. Kontakta Anita om plogning behövs.
Anita kontaktar Johnny om att plana ut IPO plan,
maskinerna går sönder när gräset klipps där. Skjulen
behöver flyttas inför IPO tävlingen, de står fel.
PR/INFO
Kom ihåg att meddela Linda om det som behöver
läggas ut på hemsidan.
Medlemsbrev, det börjar fyllas på med mailadresser.
Jennie W kontaktar sbk för att höra hur vi kan göra ett
massutskick till våra medlemmar.
KÖK
Hundungdom
Tina ny kontaktperson för hundungdom
§6

Ekonomisk rapport
Ekonomin är god.
Vi har lyft frågan kring arbetsfördelning för kassör och
kassaförvaltare. Dialogen fortgår.

§7

Post/Epost
Länk till studiefrämjandets kursutbud kommer ut på
hemsidan.

§8

Bordlagda ärenden

Nej

§9

Återremitterade ärenden

Nej
§10

Nya beslutsärenden

§11

Verkställande utskott

§12

Övriga frågor
Ny medlemsansvarig, Christl tar över efter Marie
Louise Scanlan.

Ja

Årsmötet 2014
Kjell har begärt in verksamhetsbeskrivning och budget
från alla sektorer inför årsmötet.
Senast 7 dagar före årsmötet ska all information finnas
tillgänglig för våra medlemmar.
Klubbkläder, Jennie W har mejlat Profil Kompaniet. De
har skickat information, fortsättning följer. Tina, Jennie
och Andrea åker och tittar på kollektionen.
Jill Halve är intresserad av att gå grundmodulen och
SBK allmänlydnad instruktör.
§13

Nästa styrelsemöte

Kl. 19:00 i klubbstugan
§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

