Protokoll fört vid Österåkers Brukshundsklubbs medlemsmöte 2014-06-10
§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2 Närvarolista

Närvarolista tillika röstlängd upprättades. Röstlängd
bifogas protokollet

§3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordförande och sekreterare
justera dagens protokoll valdes Elisabeth Tångring och
Tina Eresjö Köster

§4 Mötets utlysande

Mötesdeltagarna fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§5 Val av
mötesordförande och
sekreterare
§6 Fastställande av
dagordning
§7 Ekonomisk rapport

Mötet valde Anita Carstam till mötesordförande och
sittande sekreterare Jill Halve

§8 Rapporter

Styrelsen: Beslut har fattats i: inköp av nät har gjorts för
att kunna hägna in områden vid lösträning med hund
under kurs och för att dela av planerna.
Instruktörskläder har köpts in till våra instruktörer
Klubben bekostar medlemsfesten som anordnades av
agilitysektorn.
6 st mobila skul, hopphinder, apportställ och
förvaring/förråd har köpts in till IPO
Restaurering av våra planer, Österåkers GK kontaktades
för offert. Beslut togs att de skulle få uppdraget, beslutet
reviderades då ett enklare, billigare alternativ uppkom i
kontakt med Brollsta GK. I ett första försök att åtgärda
våra planer så beslutade styrelsen att anlita Brollsta GK.
Nytt plåttak ska sättas på stallet, väntar för närvarande
på offert.
Ordentliga skyltar som varnar för skott ska köpas in.

Dagordningen fastställdes.
Föreningens kassör redogjorde för ekonomin och
resultat. På plusgirot finns 398844 kr
Klubbens ekonomi är god, det saknas dock avräkningar
för instruktörsarvoden då de uppgifterna ej inkommit.

HUS;
Kurser under våren 5 valp, 1 unghund, 1 slyngel
Aktiveringskurs påtänkt start under sommaren, få
anmälningar flyttas troligtvis till i höst.
Rallyläger 13-15 juni, 25 st.
Till hösten planeras kurs i: klicker, valp, rally.
Förhoppningar om tävlingslydnadskurs och spårkurs.
Agilityn har haft 6 st kurser under våren.
TÄS;

Årets tävlingar startade med ”Tomas Mohlins
Lydnadstävling”. 28 anmälda ca 22 kom till start.
Appellspår i september. ÖBK´s första IPO/BSL tävling
sker 2/8.
17/8 DM i Rallylydnad
SM ekipage: 1 rally, 7 st agility
Tävlingar för 2015 är bestämt. Tomas Mohlins
Lydnadstävling sker den 30 maj, appellspår 4 oktober,
IPO/BSL 17 oktober, Lucia Cup 13/12
Har även erbjudit distriktet våra appellplaner inför NM
2015, återkommer i ärendet.
RUS/IPO;
Planer finns på mh/mt i klubbens regi i höst, Jill M söker
funktionärer.
IPO 2 aktiva grupper på klubben. Tränar måndagar och
lördagar, där skottliknande ljud kan förekomma.
Agility;
Ny sektorsansvarig: Yvonne Ahlin
Vintercupen gick med vinst
Sommar cup, 5 tillfällen i sommar, mer info finns på
hemsidan.
Söker funktionärer till Solvalla 24/8
Auktion på agilityhinder, endast för klubbens
medlemmar.
Rally;
Läger 13-15 juni.
Samarbete med hundungdom vid eventuella tävlingar.
Nya skyltar och bilder inköpta.
Patrull/Räddning;
Patrullhundskurs pågår, certprov till patrullhund i oktober.
Stuga/mark;
Nya medlemmar har svårt att hitta till klubben, skylta från
stora parkeringen.
En ombesiktning ska göras av husen då den som svefab
gjorde sommaren 2013 inte är fullständig.
Anita Carstam har kontaktat kommunen för att se över
möjligheter till sommarvatten och även om den stora
parkeringen som är nerkörd.
Senast den 30/6 tas de fasta skulen på bakplan bort. De
kommer ej att slängas!
PR/Info;
8/6 fanns representanter från ÖBK hos Arken Zoo.
Kanalens dag 31/8, Jennie och Louise ordnar med det.
Flera sökes!
Skylt med våra trivselregler ska sättas upp, Anita ordnar.
Ny brandsläckare och brandfilt är installerat i köket.
Kök;
Köket har varit bemannat under 1 tävling. Finns
önskemål om bemanning t.ex vid måndagsträningar så
kontakta Elisabeth

Hundungdom;
Flertalet aktiviteter
Kurser
Övernattning i klubbstugan
Promenad till Domarudden med bad och grill ska
genomföras.
ÖBK´s medlemmar välkomna.
Aktivitetskommittén;
Talangjakt vid 4 tillfällen under sommaren, återkommer
med information.
§9 Övriga frågor

§10 Mötets avslutande

Justeras:

Frågor som tas med till styrelsen:
Elitsatsning i klubben
Köpa in fler nät till inhägnad
Fräscha upp utedasset samt toavagnen
Anslagstavla till stora parkeringen
Köpa in ytterligare en röjsåg/trimmer
Söka flera till gräsklippargruppen, var ska det klippas?

