Protokoll
Utfärdare
Jill Halve

Datum

ÖSTERÅKERS BRUKSHUNDKLUBB
Sammanträdesdag och tid

20140909

tisdag kl 19.00-21

Mötesdeltagare
Ordförande Kjell Pettersson
Vice ordförande Tina Eresjö Köster
Sekreterare Jill Halve
Kassör Jennie Winberg
Ledamot Andrea Malmgren

Lokal
Klubbstugan

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

2 tim
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för
Suppleant Anita Carstam

Protokollförare

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

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 12/8 justerat

§4

Sektorer
HUS
Kanalensdag gick bra, flertalet intresserade av agility.
ÖBK har även varit på Djurmagazinet och reklamat.
Måndagsträningarna är igång uppskattat och det har
fångat upp flera nya medlemmar.
Finns efterfrågan på rallykurs.
Samarbete med Agnes Mohlin kommer startas upp.
Trickkurs med start snart.
Allmänlydnadskurs på gång
Tävlingslydnad är på gång
IPO/BSL spår under planering
Unghund och valpkurs har startat
Instruktörsdag 26/10
Agnes går igenom klicker med instruktörerna. IPO:t får
mycket gärna visa upp sig!

TÄS
27/9 är det appellspår, 7 st anmälda.
§5

RUS/IPO
Det planeras ytterligare ett läger med Timo Helynen i

Beslut taget

Bordlagdfråga

Sidnr
1

början på okt.
Hur går planeringen kring mh/mt?
Agility
Kurserna är igång
Inga inomhuskurser eller cup i vinter
Solvalla gick bra.
Malin är rekommenderad från styrelsen att gå
domarutbl.

Rally
Patrull/Räddning
Stuga/Mark
Anita har beställt trivsel/skottskyltar.
Upprustning av stugan har påbörjats så även röjning
av träd.
Infarten till stora parkeringen ska ordnas.
Offert på toalett kommer.
Firma Tommy Ramström är anlitad för
takrenoveringen. 59900 ink moms.
Behöver kontakta kommunen igen för att ta ner tallen
vid stallet.
Gräsklipparen är trasig och behöver in på reparation.
Bakhjulet pyser.
Klubben köper in en kompressor.
Gödslas igen på gräsplanerna.
PR/INFO
Ordna en bokningsdel för stugan, Jill kollar med Linda
Z.
KÖK

Hundungdom
§6

Ekonomisk rapport

Ekonomin är god
§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden

Nej
§9

Återremitterade ärenden

Nej
§10

Nya beslutsärenden

Inköp av kompressor
Ytterligare ett inköp av nät
§11

Verkställande utskott

Ja
Ja

§12

Övriga frågor

Övreplan kommer att hägnas in för att förebygga
passage över appellplanen.
§13

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

