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ÄRENDE
Rubrik
Styrelsemöte mars 2014

FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr

Föredragningspunkter Beslut – Beslut taget
åtgärd

§1

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet
öppnat.

§2

Godkännande av
dagordningen

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från justerat

§4

Sektorer
HUS
Finns det planer på att ha
kursverksamhet i spår, viltspår?
Grundmodulen och sbk
allmänlydnads instruktörs
utbildningen som skulle starta i
mars/april 2014 skjuts fram till
hösten pga få deltagare.
TÄS
Upprätta en funktionärslista med
medlemmar som vill ställa upp
för klubben vid tävling.
Finns det intresse från någon att
ingå i TÄS meddela TÄS
ansvarig Jill Halve

Bordlagdfråga

Sidnr
1

§5

RUS/IPO
MH/MT i oktober 18-19/10
Frågan kom upp om klubben
inte kan arrangera egna mh/mt.
Anette Laird är utbildad
testledare och a-figge.
Anette och Matthias Laird är
träningsansvarig för deras
träningsgrupp. Kommer anmäla
sig till studiefrämjandet.
Ipo grupperna tränar 16-21 på
måndagar, 9-18 på lördagar.
Skottliknande ljud kan
förekomma
Agility
Distriktet blir ansvariga för
tävlingarna på Solvalla.
Sommar cupen 25/6, 8/7, 23/7,
5/8, 14/8
Tävling i agility 9-10/8 klass 1
och lag. Funktionärer sökes!
Final på vinter cup 1/5.
Rally
Läger 13-15/6.
Många nya domare, så fler
tävlingar i distriktet dock ej på
ÖBK.
Patrull/Räddning
23/3 inträdesprov för
patrullhunds ekipage. Skott
kommer att förekomma.
Stuga/Mark
Anita har kontaktat Fredde
Olsson för att se om han vet hur
bakplanen kan jämnas ut. Även
Henrik har varit i kontakt med
honom. Anita återkommer med
information i ärendet.
Klubben är i behov av flera som
kan hjälpa till med gräsklippning,
var god kontakta Kjell
Pettersson.
Önskemål om lampa utanför
dasset, rörelsedetektor?
Skulen på bakplan behöver
flyttas pga regeländring vid skick
på skul.
Väntar fortfarande på
information från kommunen
angående våra tak.
PR/INFO
Årets andra medlemsbrev är på
gång ut till våra medlemmar.
Österåkers Brukshundklubb är
felstavat på hemsidans

kontaktformulär och på
facebooksidan
KÖK
Elisabeth vill ha information om
hur det ser ut i skåpen.
Hundungdom

De har en fulltalig styrelse.
18/4 är det påskäggsjakt och
korvgrillning, ÖBK är inbjudna.
föranmälan till Katarina Nyman
nelswin@hotmail.com
Inofficielltävling planeras,
återkommer med information.
Deras nästa styrelsemöte är
17/3.
§6

Ekonomisk rapport

Ekonomin är god
§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden

Nej
§9

Återremitterade ärenden

Nej
§10

Nya beslutsärenden

Vi köper in nät för att kunna
Ja
hägna in vid kurser, den som vill
använda det ansvarar för att
plocka fram och plocka undan Ja
det.
Då styrelsen är klubbens ansikte
utåt och bör vara uppdaterad i Ja
vår verksamhet och vara
representativa så är det rimligt
att klubben ersätter kläder
och/eller kurs till ett värde av
max 2500 kr/år
§11

Verkställande utskott

§12

Övriga frågor

Information delges mellan
sektorer, styrelse och ÖBK´s
instruktörer via mejl för att nå

alla berörda. Instruktörer i ÖBK
kommer att läggas upp på
hemsidan.
Måndagsträningar startar den
24/3
Agnes Molhin kommer ha 3
tillfällen där hon instruerar i
freestyle.
Christl önskar få ett område
inhägnat för att kunna hålla kurs
med lös hund.
Utreder möjligheter för
”instruktörskläder”.
Återkommer i ärendet.
Timer till vattenpumpen, går det
att ordna? Anita ordnar.
”Årets hund” alla grenar
kommer att införas under 2014,
officiell utdelning på årsmötet.
Mer information kommer.
Kjell och Anita återkommer med
förslag på budgetplan.
§13

Nästa styrelsemöte

Kl. 19:00 i klubbstugan
2014-04-09
2014-05-07
2014-06-04
§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet
avslutat

Justeras;

Justeras;

Kjell Pettersson
Ordförande

Jill Halve
Sekreterare

