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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 23/10-2018 gick igenom o justerades

§4

Sektorer

STYRELSEN
Jan Lagerman deltog på Distriktets höstmöte för Österåkers
räkning. Inget att återrapportera.
Österåkers 50 års fest gick bra och var uppskattat, vi blev
totalt 20 pers.
Nosework KM 16/12-2018 kl. 10:00, Katarina Nyman ordnar
kring detta.

§5

HUS
Vidare information från Studiefrämjandet, det går att dela upp
projektstödet i klubben och sektorerna, vi får projektstödet för
de kurser som vi själva väljer att administrera men att vi
fortfarande använder oss av gröna listorna.
Vi i styrelsen tar beslut i att använda oss av studiefrämjandet i
de kurser sektorn väljer att köra via studiefrämjandet. Vill
Agilitysektorn använda sig av studiefrämjandet i
administrationen kring kurser går det självfallet bra också.
Nosework kurs grundkurs börjar torsdag 22/11-2018
Rosie och Kerstin håller en allmänlydnad kurs tillsammans 2
tillfällen kvar.
TÄS
TÄS kommer att vara behjälpliga i Hundungdoms SM 2019
som kommer vara på ÖBK.
RUS/IPO
Ingen info
AGILITY
Lagtävling 17/2-2018 i Väsbyhallen.

Beslut taget
JA
JA

Bordlagdfråga

RALLY
Kurser under HUS tävlingar under Täs
Öppen träning varje söndag
DRAG
Första hjälpen kurs, grönt kort kurs i januari, splitz kurs och
yoga kurs med hund. Information finns på hemsidan.
PATRULL/RÄDDNING
Ingen info
STUGA/MARK
Johnny har beställt lampor till planerna, vi fick fel lampor först
nya är beställda och vi väntar på leverans.
En firma har vart här och tittat på vår luftvärmepump, vår
gamla går inte att rädda, firman rekommenderar en större
pump för att täcka stugans ytor.
Grindarna har kommit upp, vi kommer sätta upp skyltar på
grindarna för information vad som gäller. Vi börjar med skyltar
för att se om det räcker eller om vi måste låsa grinden.
PR/INFO
Katarina Nyman fortsätter med test sidan i Dinstudio.
KÖK
Swish är uppskattat av köket.
Swish avgiften läggs på styrelsen så länge då det kommer in
betalningar från olika håll.

§6

HUNDUNGDOM
Möte ang ungdoms SM i lördags 17/11-2018. Alla grenar
kommer att hållas på ÖBK 2-4 augusti. ÖHU kommer att hyra
planerna av ÖBK, ett kontrakt kommer att skrivas, Katarina
Nyman kommer att skriva ihop kontraktet.
Ekonomisk rapport
Ekonomin är god

§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden
Nej

§9

Återremitterade ärenden
Nej

§10

§11

Nya beslutsärende

Vi kommer att börja använda oss av studiefrämjandet JA
i HUS sektorn när det kommer till att administrera
kurser.
Verkställande utskott

§12

Övriga frågor

Nosework KM kommer att vara 16/12-2018 Kl. 10:00

§13

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte: 11/12-2018 18:30

§14

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande:

Sekreterare:

Jill Halve

Andrea Malmgren

