Protokoll

ÖSTERÅKERS BRUKSHUNDKLUBB

Utfärdare

Datum

Sammanträdesdag och tid

Anita Carstam

14-11-11

Tisdag kl. 19.00

Sidnr

1

Mötesdeltagare

Lokal

Kjell Pettersson
Tina Eresjö Köster
Jennie Winberg
Andrea Malmgren
Anita Carstam

Klubbstugan

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

2 tim
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för

Protokollförare

Jill Halve, Tina Engström

Anita Carstam

ÄRENDE
Rubrik

Styrelsemöte 11 november 2014
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Föredragningspunkter
Löpnr
Beslut – åtgärd

§1

Mötets öppnande

§2

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen

§3

Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2014-10-01 justerades.

Beslut
taget

Bordlagd
fråga

§4

Sektorer
HUS – Instruktörsdag genomförd och utföll väl (IPO ej närvarande).
Lottie Gerdlind önskar bli avtalsinstruktör. Styrelsen studerar kraven
och återkommer innan beslut tas.
Instruktörskurs i ”Filt”-träning (passivitetsträning) togs upp. HUS gör
intresseenkät (Tina informerar HUS).
Agnes Molins trickkurs ger 30% av intäkterna till klubben samt att alla
deltagare måste bli medlemmar i ÖBK.
Beslutades att rekommendera Jill H till steg II i grundutbildningen.
Ja
TÄS – Ansökt om ytterligare en IPO-tävling den 18 april 2015.
Arbetet med att utse ”Bästa ekipage” pågår.
RUS/IPO – Spårkurs genomförd.
Läger med Timo Helynen äger rum 21-23 november.
Agility – Höstens kurser avslutade. Nya inlagda på hemsidan. De
som hållit i vintercupen får träningstid. Sektorsmöte vecka 47.
Agilityplanen trång då flera kurser pågår samtidigt. Önskemål om
grind i staketet ut mot vägen. Bolla frågan med S/M.
Nästa tävling blir Kistatävlingarna 3-6 januari. Finska domare.
Då externa domare här rätt även till middag beslutades att klubben
står för kostnaderna för mat och dryck för domare, tävlingsledare,
projektledare eller motsvarande vid flerdagarstävlingar.
DM den 29 november.

Ja

Rally – Inget.
S/M – Belysningen fixad vid övre lydnadsplanen och automatiken
påslagen.
Dräneringsarbeten runt stugan utförda, kabel till toan nergrävd och
jordhögen på stora parkeringen utplanad.
Fyra jättecontainrar står uppställda på stora P. Anita kollar.
Grävning för toavagnen är utförd.
Trivselskyltarna på plats men sitter litet för högt. Åtgärdas??
Gödsling av planerna kommer att ske en gång till före frosten.
Beslutade att stänga planerna efter sista måndagsträningen den
17/11. Gräsytorna vattensjuka. Använd stora parkeringen.
PR/Info – Googlekalender för bokning av stugan klar. Medlemsbrev
för november skickas.
Kök – Inget

Ja

§5

Hundungdom
Hade Haloween-läger i helgen 7-8 november..

§6

Ekonomisk rapport
Klubbens ekonomi är fortsatt god.

§7

Post/E-post
Inget.

§8

Bordlagda ärenden
Inga.

§9

Återremitterade ärenden
Inga.

§10 Nya beslutsärenden
Inga.
§11 Verkställande utskott
Inga.
§12 Övriga frågor
Inga
§13 Nästa möte
15 december 2014, kl 19.00
14 januari 2015, kl 19.00
§14 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Kjell Pettersson
Ordförande

Anita Carstam
Sekreterare

