Protokoll fört vid Österåkers Brukshundklubb
medlemsmöte 2018-10-17

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 Christl Johansson och Elisabeth Tångring

4. Mötets utlysande
Mötesdeltagarna fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst

5. Val av mötesordförande och sekreterare
Mötet valde till mötesordförande Katarina Nyman och till
sekreterare Andrea Malmgren

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

7. Ekonomisk rapport
Föreningens kassaförvaltare redogjorde ekonomin. Bilaga.2

Rättelse av rambudget från Årsmötet 2018, summeringen har
blivit fel. Godkänd budget är minusresultat på 79.259:- istället för
92.259:Vi har bytt bank till Swedbank, fullständigt byte sker vid årsskiftet
Klubb swish, tänk på att skriva vilken sektor man swishar till.

8. Rapporter
-STYRELSEN
Jill Halve redovisade styrelsens beslut vi har tagit under 2018, se
bilaga 3.

-HUS
1 allmän lydnads kurs, 1 valpkurs, nosework kurs under sommaren
och höst. Privatträningarna har börjat tagit fart.
1 allmänlydnads kurs på gång
Bruks/tävlings lydnads kurs med Sophie Schelin har varit och var
uppskattad.
Hjälpinstruktör har varit med på kurs och gått bredvid instruktör.

-TÄS
Spår sök och lydnads tävling har varit. Rallylydnads tävling planeras.
Tävlingar för 2019 är klara. Apell & lägre spår och Thomas Mohlins
lydnadstävling.

-RUS
Ingen info-sektor ansvarig ej närvarande

-IPO
IPO tävling 27/10- sektorsansvarig ej närvarande

-AGILITY
1 off tävling, del arrangör i norrortscupen, sommar cupen var populär
Kurserna börjar ta slut, några kortkurser har varit.
Nätet kommer att sättas upp mellan agility och lydnadsplanen för att
förhindra att lös springande hundar kommer fram till andra som
tränar.

-DRAG
Roslagsdraget har varit, bra deltagande- sektors ansvarig ej
närvarande

-RALLY
Vakant- tävlingar under TÄS och kurser under HUS

-PATRULL/RÄDDNING
Ingen info – sektorsansvarig ej närvarande

-STUGA/MARK
Sektorn är lite vilade pga sjukdom, styrelsen kommer att börja ta in
offerter från företag för att ordna det mest akuta och de saker
stuga/mark sektorn inte mäktar med
Styrelsen kommer att ordna med städdag som mötet önskar.

-PR/INFO
Styrelsen kommer att jobba på att byta ut hemsidan helt, då den är
svår jobbad och inte fungerar som det ska i dagsläget.
Vi vill att fler ska kunna jobba i hemsidan och att den ska vara mer
lätt tillgänglig för instruktörer bla.

-KÖK
Swish är uppskattat. Köket hjälper till på tävlingar.

Färre som handlar på tävlingar, förslag är att promota för köket i
tävlingarnas PM som skickas ut.

9. Beslutsärenden
Se Bilaga 3

10.

Övriga frågor

 Norsework kommièe har tillkommit, Marie Åkerlund
sammankallande.
 ÖHU arrangerar Ungdoms SM i rally lydnad och bruks i augusti
2019, funktionärer kommer att behövas.
 Jubileum för ÖBK 50 år, 17/11 kommer styrelsen ställa till med
en liten fest för att fira.
 Valberedningen söker tips om vilka som kanske kan ingå i
styrelsen.

11.

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Mötesordförande:

Sekreterare:

Katarina Nyman

Andrea Malmgren

Justeringsman:

Justeringsman:

Christl Johansson

Elisabeth Tångring

