Protokoll ÖSTERÅKERS BRUKSHUNDKLUBB
Utfärdare
Datum

Sammanträdesdag
och tid

Andrea
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Mötesdeltagare
Andrea Malmgren
Jill Halve
Annica Rinaldo
Katarina Nyman

Torsdag 18:30

Kallelse/protokoll delges även

Beräknad mötestid

Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för
Tomas Hult
Rosie Dahle

Sidnr
1

Lokal
Klubbstugan

2 tim
Protokollförare
Andrea Malmgren

ÄRENDE
Rubrik
Styrelsemöte 2018
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr
Föredragningspunkter Beslut – åtgärd
§1
Mötets öppnande
§2

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 14/5-2018 gick igenom o justerades

§4

Sektorer

STYRELSEN
Medlemsmöte och firandet av SBK 100 år gick bra.
Tydligare arbetsbeskrivning i styrelsen när det kommer till
aktiviteter som styrelsen håller i.
Kongressen har varit och Jill Halve var representant för ÖBK.
Vi har bytt bank och nu har vi Swedbank papperna skrevs
14/6, vi avslutar Nordea postgiro vid årsskiftet, för en
överlappnings period.
HUS
Instruktörs möte var 22/5 där höstens kurser planerades
Ett läger planeras med prova på aktiviteter i månadsskiftet
juli/augusti.
Kurser är igång
Första skottränings tillfället har varit.

§5

TÄS
Träningstävling i rallylydnad har varit, bra uppslutning.
Nosa utmaningen är igång. Träningstävling i startklass
planeras 20/6. Rallytävling planeras efter sommaren.
2019 år tävlingar planeras med distriktet.
RUS/IPO
Ingen info
AGILITY
Sommarcupen drar igång 22/6 4 tillfällen.
RALLY
Kurser under HUS tävlingar under Täs

Beslut taget
JA
JA

Bordlagdfråga

DRAG
Roslagsdraget blir av i höst
PATRULL/RÄDDNING
Ingen info
Tillfrågad om deltagande på sommarlägret som planeras
STUGA/MARK
Gräsklipparen har varit på service.
Förfrågan till styrelsen har kommit in från sektorn om att laga
den trasiga förbränningstoaletten och att sätta in en till i vårt
utedass
Vi säger ja till att laga den trasiga men nej till att sätta in en
ny
PR/INFO
Ingen info
KÖK
Christl Johansson och Elisabeth Tångring är med i sektorn.
Hjälper till på tävlingar.
HUNDUNGDOM
Kurser är igång, rally tävling 16/6.
Hundlekis anordnas v25 i 3 dagar.
De har anordnat grillkväll på klubben
§6

Ekonomisk rapport
Ekonomin är god.

§7

Post/Epost
Inkommen post gick igenom från bla:
Studiefrämjandet
Eon
Nordea
Bordlagda ärenden
Nej

§8

§9

Återremitterade ärenden
Nej

§10

Nya beslutsärende

Laga den trasiga förbränningstoaletten

JA

§11

Verkställande utskott

§12

Övriga frågor
Om träningsgrupper hyr in instruktör och kursen är låst för
träningsgruppen så ska man hyra och boka planen.
Vi uppmanar våra medlemmar att ta hand om våra hinder
och utrustning.
Nästa styrelsemöte
21/8-2018 18:30

§13

§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande:

Sekreterare:

