Protokoll fört vid Österåkers Brukshundklubb
medlemsmöte 2017-10-16
1. Mötes öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Närvarolista
Närvarolista tillika röstlängd upprättades. Röstlängd bifogas
protokollet, Bilaga 1

3. Val av justeringsmän
Till justeringsmän att jämte ordförande och sekreterare justera
dagens protokoll valdes Cathrine Andersson och Lotta Almen

4. Mötets utlysande
Mötesdeltagarna fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst

5. Val av mötesordförande och sekreterare
Mötet valde till mötesordförande Helena Jansson och Andrea
Malmgren till sekreterare

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

7. Ekonomisk rapport

Föreningens kassaförvaltare redogjorde ekonomin. Ekonomin är
god. Bilaga 2

8. Rapporter
-STYRELSEN

Gick igenom beslut som är tagna.
Byte av bank dröjer pga tidsbrist.

-HUS

Ny HUS ansvarig Katarina Nyman. Instruktörs möte har varit där det
pratades om bl.a. vidareutbildning av instruktörer.
3 valpkurser, rallylydnad kurs, grundkurs spår, nosework kurs
kommer att hållas.
1 kombinerad kurs i allmänlydnad och agility.

-TÄS
Natt tävling rallylydnad alla klasser i juni 2017, många anmälningar.
Nybörjarklass i augusti 2017
Appelltävling i oktober 7st kom till start.
IPO tävling oktober genomfördes, vårens tävling ställdes in pga för få
anmälningar.
ÖHU håller en mästarklass i rallylydnad i Oktober 2017
2018 blir det ett samarbete med Solna Sundbybergs Brukshundklubb
i högre klass spår, Solna står som arrangör men ÖBK hjälper till.
Hösten 2018 blir det appellklass spår på ÖBK

-RUS

Sektors ansvarig ej närvarande

-IPO
Sektors ansvarig ej närvarande

-AGILITY

Kurser både vår och höst även ÖHU har hållit kurser
Sommarcupen har varit under sommaren
Norrortscupen i samarbete med Vaxholm, Väsby och Danderyd Täby
Brukshundklubb har varit och återkommer 2018.
Hyrt ut tidtagningen
Utbildat 2 st nya A1 instruktörer även ÖHU har utbildat 1.
Tävling i slutet av september, både lördag och söndag, kring 700
starter
Lagbrons på SM där ett ekipage från ÖBK deltog. 1 ekipage har
deltagit på EM
Nya hinder har köpts in pga nya regler
Vandalisering av hinder på agility planen under sensommaren.

-DRAG

Roslagsdraget har arrangerats där ÖBK stod som arrangör. Mycket
lyckad tävling, beröm från domare där även tips o råd till kommande
tävlingar togs emot.
Arrangerar träffar på onsdagar, draghundsektorn har egen FB sida.
Ny grönt kort kurs kommer
Kommande tävlingar kommer bli större, medvetet val att hålla denna
tävling lite mindre.

-RALLY
Vakant- tävlingar under TÄS och kurser under HUS

-PATRULL/RÄDDNING

Sektors ansvarig ej närvarande

-STUGA/MARK

Pga sjukdom har arbetet i sektorn legat vilande. Har funnit tillgängliga
via telefon. Mindre arbeten har utförs. Hjälp till på och inför
tävlingar. Bidrag finns att söka hos kommunen, miljö och
tillgänglighets bidrag. Kommer att sätta in en grind vid ingången till
framplanen intill parkeringen. För att undvika genompassering under
träning.

-PR/INFO

Sektorns ansvarig ej närvarande

-KÖK
Köket har hållet öppet under tävlingar. Medhjälpare sökes

9. Beslutsärenden
Bilaga 3

10.

Övriga frågor

-Valberedning – Sammankallande: Jan Lagerman
– Suppleant: Ann-Margrete Karlström
– Suppleant: Christl Johansson
Röstades fram på mötet.
-Hänsyn

Misstolkat FB inlägg togs upp. Ha en öppen dialog med varandra
istället för att ryktes spridning sker. Frågor och synpunkter lämnas till
styrelsen för vidare utredning. Tanken kring uppdelningen av
framplanen då agilityn har fler kurser samtidigt är förstådd.
Spridning av klubbens trivselregler till nya medlemmar vore toppen.
Anslag vid planerna är utplacerade, vore toppen om det också kunde
spridas på kurs verksamhet.

-Klubbmästerskap

Bilaga 4
3 vardagskvällar på våren var det förslaget som de flesta tyckte om
mest. Bättre marknadsföring kring Klubbmäskerskapet.
Förslag kom fram om att sektorerna ska hjälpa varandra för att man
ska kunna tävla sin egen gren. Införa Bruks och IPO i KM arbetet
fortsätter kring det.

11.

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Mötesordförande:

Sekreterare:

Justeringsman:

Justeringsman:

