Protokoll
Utfärdare
Jill Halve

Datum

ÖSTERÅKERS BRUKSHUNDKLUBB
Sammanträdesdag och tid

20141001

Onsdag kl 19.00-21

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

Johnny
Henrik
Stuga/mark

2 tim

Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för
Tina Engström

Protokollförare

Jill Halve

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

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 9/9 justerat
Sektorer
HUS
Jill H går grundmodul, den 1/11 är klubbstugan bokad
mellan 9-15 för grundmoduldeltagare.
Kurser är igång.
Agnes Mohlin Tegelstam är inhyrd för trickkurs och
inför LKI kurs.
TÄS
Appeltävlingen 27/9 5 ekipage, 3 uppfl. Varav 2
klubbekipage.
Statuter för bästa bruks, lydnad, rally ekipage/hund är
under arbete. Petra Skarén Arvidsson roddar med det.
Kommer att delas ut på årsmötet feb 2015
RUS/IPO
Timo Helynen kommer 3-5/10, ipoläger.
Containern kommer att levereras inom.
A-hindret är utbytt efter en del trassel som
kompensation fick vi även ett skul. Skylet vill vi byta
mot ett hopphinder av annan modell, mellanskillnaden

Beslut taget

Ja
Ja

Ja

Bordlagdfråga

Sidnr
1

§5

ligger på 1000 kr.

Ja

Agility
Malin kom med på domarutbld.
De som roddade med vintercupen har fått
kompensation genom träningstider i hallen.
Nästa tävling är i Kista

Rally
Patrull/Räddning
Certprov för försvarsmaktshundar den 11-12/10
Stuga/Mark
Johnny och Henrik är med.
Reparation av toavagn med förbränningstoaletter och
upprustning. Beslut ja till en kostnad av max 100000
kr. Kontakta Tommy Ramströms firma, samma som
renoverat tak på stuga, stall. Be honom även ordna till
fönsterbleck på utsidan av huset.
Behöver gräva till ett dräneringsdike kring stugan som
ska leda bort vatten. Stuprören ska ledas till
dagvattenledningen.
Ordna med lampa till dasset.
Frågan om hur vi gör med de gamla skulen
återkommer vi till.
Trivselskyltarna behöver stolpas och sättas upp i
anslutning till infotavlan och på stigen från stora
parkeringen.
Masonitskivorna i stallet behöver skruvas fast
(innertak).
Förslag inkom om budgetera för
renovering/rivning/nybygge av mh/tävlingsbod inför
2015.
Sopvagnen får inte flyttas undan från sin plats.
Sophämtning varannan vecka. Johnny kommer att
bygga en ram där sopvagnen ska stå.
Trasiga lampan på plan kommer åtgärdas inom kort.
Henrik kollar med lmk om vad vi kan behöva för
maskin som klarar av klippningen då den gamla är
trasig. Fördela arbetet med klippgruppen.
Kom ihåg att påminna om när vattnet behöver fyllas
på!
PR/INFO
Bokningssystem, Linda Z har kontaktat Yang som vill
ha 650 kr/tim i kompensation för att kunna lägga upp
ett bokningssystem.
KÖK
Fungerar ok, skaffat martin ohlsson kort.
Hundungdom
§6

Ekonomisk rapport

Ekonomin är god

Ja

Ja

Ja

§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden

Nej
§9

Återremitterade ärenden

Nej
§10

Nya beslutsärenden

Toavagn max 100000
Omarbetning av hemsida och bokningssystem, anlita
Yang
Mellanskillnad ipohinder 1000 kr
Inköp av containor till förvaring av IPOskul
§11

Verkställande utskott

§12

Övriga frågor

Diskuterade sponsring Arken Zoo
Klubben behöver ha internetanslutning. Förslag om
fast modem med rauter.
§13

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Nästa styrelsemöte

Kl. 19:00 i klubbstugan
2014-09-09
2014-10-01
2014-11-11
§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

