Protokoll
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Datum
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Mötesdeltagare
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Sekreterare Jill Halve
Kassör Jennie Winberg
Ledamot Andrea Malmgren
Suppleant Anita Carstam
Kallelse/protokoll delges även

ÖSTERÅKERS BRUKSHUNDKLUBB
Sammanträdesdag och
tid
Onsdag kl 19.00-21.00
Lokal
Klubbstugan

Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för

Beräknad mötestid 2 tim

Protokollförare

Suppleant Tina Engström
ÄRENDE
Rubrik
Styrelsemöte juni 2014
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr
Föredragningspunkter Beslut – åtgärd
§1

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från justerat

§4

Sektorer
HUS
22 st anmälda till rallylägret, de öbk
instruktörer som är anmälda betalar halva
lägerkostnaden.
Aktiveringskurs på 6 tillfällen finns uppe,
Katarina Nyman håller i den, 2 agility, 2
rally, 2 spår.
Christl har startat en till valpkurs, start den
4/6.
Klickerdag i höst med Agnes Mohlin.

TÄS
Tomas Mohlins Lydnadstävling gick bra. 4
tilldelade domare klass 1-elit, vi valde att
tacka nej till 2 st.
2015 års tävlingar är bestämda. 30/5
Tomas Mohlins Lydnadstävling, 4/10 akl
spår, 17/10 BH, IPO, BSL 1-3, 13/12 Lucia

Beslut taget

Bordlagdfråga

Sidnr
1

§5

Cup
RUS/IPO
Jill M letar efter funkisar till mh under
hösten, inga datum än.
Hinder, skul och apporter har kommit.
Container köpes in.
Jill M behöver se över möjliga datum för
kurs IPO/BSL
Agility
Yvonne blir ny sektorsansvarig för ag.
Grund 2 drar igång innan sommaren efter
stor efterfrågan.
Utomhustävling 12,13,14 juni 2015
SM tröjor inköpt
Rally
Läger 13-15 juni
Patrull/Räddning
Stuga/Mark
Offert på plåttak förväntas komma.
Kommunen återkommer angående
besiktning av stugan samt med entreprenör
för återställande av stora parkeringen i
körbart skick. Ser över möjligheten att få
sommarvatten. Anita har kontaktat
kommunen.
Påbörjat restaurering av våra planer,
konstgödslat planerna (ofarligt för
människa och hund), gödsla igen i höst och
stöd så.
Belysning utanför dass med
rörelsedetektor. Bort med fasta skulen och
fixa till toavagnen.
Klippning av planer 6 st som hjälps åt.
Köpa in brandsläckare, brandfilt,
förstaförbandslåda. Jennie W ordnar.
PR/INFO
Kanalensdag i slutet på augusti och KM
28/9
Vid sponsringsfrågor till arken zoo kontakta
Christl så för hon det vidare till arken.
KÖK
Inget
Hundungdom

Inget
§6

Ekonomisk rapport

Ekonomin är god
§7

Post/Epost
Jennie W tar över postfacket

§8

Bordlagda ärenden

Nej
§9

Återremitterade ärenden

Nej
§10

§11

Nya beslutsärenden
Vi river upp beslutet om att anlita
Österåkers golf AB till förmån för brollsta
gk.

ja

Verkställande utskott

Brollsta GK är anlitat för att restaurera våra
Ja
planer.
§12

Övriga frågor
Skylt för trivselregler och skottskyltar, Kjell
och Anita fixar.
Ja
Alla frågor kring ekonomi eller inköp i
klubben kontakta kassören Jennie
Winberg.

§13

Nästa styrelsemöte

Kl. 19:00 i klubbstugan
2014-08-12
2014-092014-102014-11§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

