Protokoll fört vid Österåkers Brukshundsklubbs medlemsmöte 2014-10-08
§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2 Närvarolista

Närvarolista tillika röstlängd upprättades. 13röstberättigade
medlemmar var närvarande. Röstlängden bifogas
protokollet.

§3 Val av
justeringsmän
§4 Mötets utlysande

Till justeringsmän att jämte ordförande och sekreterare
justera dagens protokoll valdes Helena Jansson och Peter
Thylander
Mötesdeltagarna fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§5 Val av
mötesordförande och
sekreterare

Mötet valde klubbens ordförande Kjell Pettersson till
ordförande för mötet och Anita Carstam till
mötessekreterare.

§6 Fastställande av
dagordning

Dagordningen fastställdes.

§7 Ekonomisk
rapport

Föreningens kassör meddelade att ekonomin är mycket god,
f.n. 344.000 kr, pengar som kommer att användas till
upprustningar, som ska komma klubbens medlemmar till
gagn. Se vidare under sektorer.

§8 Rapporter

Styrelsen:
 Har ordnat så att klubbens samtliga hus genom
kommunens försorg har besiktigats
 Har och håller fortfarande på med restaurering av
gräsplanerna.
 Beslutat om inköp av förbränningstoaletter, i första
hand till toavagnen. Kostnad ca. 100.000.
 Inköpt ytterligare en röjsåg/trimmer samt nät för
inhängnad av planerna.
 Har iordningställt ”Välkommen”-skyltar att sättas upp
dels vid lilla parkeringen, dels före bron från stora
parkeringen, samt ordnat med varningsskyltar ”Skott
förekommer”.
 Har anordnat KM
 Sänder varje månad ut ett ”månadsbrev” till
medlemmarna.
 Har ställt sig positiv till fråga om elitsatsning i lydnad.
 Har fått kommunen att
- fälla och transportera bort samtliga döda träd,
- reparera infarten till stora parkeringen samt
- utföra siktröjning vid stora parkeringen (denna punkt har
tillkommit efter mötets avslutande).
HUS:
Ingen representant från HUS närvarande.
 Många kurser har genomförts och fler startar nu.
 Träffat avtal med Agnes M att hålla kurser, privat och
för ÖBK samt att ta hand om s.k. problemhundar.
 Brukskurser efterfrågas.

TÄS:
Ingen representant från TÄS närvarande.
 Tre tävlingar har hållits i år, Tomas Mohlins
Lydnadstävling, appellspår samt BH/IPO/BSL
 Inför 2015 kommer vi att anordna Tomas Mohlins
Lydnadstävling i maj, Appellspår början oktober,
BH/IPO/BSL mitten oktober samt Lucia Cup i
december.
 Priser för årets bästa lydnads-, bruks-, rally- samt
IPO/BSL-hund kommer att införas. Utdelas på
årsmöte.
RUS:
 Har anordnat spårkurs
 Har inköpt container för förvaring av redskap.
 Har haft två IPO-läger för Timo Helynen. Ytterligare
ett kommer att äga rum 21-23 november, troligen i
ridhus.
 Inga Mh är inplanerade.
Agility:
 Anordnat Sommarcupen
 Anordnade 2-dagars augusti-tävling
 Fler kurser än inplanerat har hållits
 Medverkat i 2-dagars tävling på Solvalla
 Har inplanerat 4-dagarstävlingar i Kista.
 Malin Tångring går utbildning till agilitydomare.
 Rally:
Ingen representant närvarande
 Inga kurser eller tävlingar har anordnats
 Ett rallyläger har anordnats.
 Efterfrågades skyltar för träning.
Patrull/räddning:
Ingen representant från patrull/räddning.
 Certprov kommer att äga rum nästa helg.
Aktivitetskommité:
 Anordnat talangjakt som sommaraktivitet
 Anordnade även städdag.
 Håller i kurs ”Sund med hund”
Stuga/mark:
Ingen representant från stuga/mark.
 Den trasiga belysningen på appellplanen kommer att
lagas inom kort (inköpt arbete).
 Flera arbeten kommer inom kort att utföras, bl.a.
dränering av marken runt stugan, uppsättning av
stolpar till ”Välkommenskyltarna”, införskaffande av
stolp till varningsskyltar om skott, renovering av toavagnen samt installation av förbränningstoaletter.
 Sopkärl för matavfall har beställts och levererats.

PR/Info:
 Månadsbrev skickas till medlemmarna sedan i våras.
 Tidsschema för bokning av stugan vid kurser kommer
att läggas in på hemsidan.
 Klubben har medverkat vid aktiviteter på Kanalens
Dag, Djurmagasinet och Arken Zoo.
Kök:
 Köket har hållit öppet vid agility-, lydnads- och IPOtävlingar samt vid KM.
 Intäkterna har betalat funkismaten
 Om mat lämnas i kyl/frys – meddela Elisasbet
Tångring (punkten framförd efter mötets slut).
Hundungdom:
 Anordnade utmaningen, (styrelsen mot hundungdom)
 Har anordnat kurser i agility och rally samt valpkurs.
 Anordnat KM
§9 Övriga frågor

Efterfrågades skotträning. F.n. finns inga inplanerade.
Önskemål kan framföras till RUS/IPO-gruppen.

§10 Mötets
avslutande

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.
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