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

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 14/6-2018 justerades

§4

Sektorer

STYRELSEN
Medlemsmöte 17/10 kl. 20:00.
Styrelsen planerar en fest för att fira att ÖBK fyller 50 år,
planerade datumet blir 17/11.
Uppdatera informationen kring bankinformation på hemsidan
och för nya medlemsinbetalningar för övergången vid
årsskiftet.
Förslag har kommit in från medlemmar att rusta upp vid bla.
Gungorna. Styrelsen ställer sig positiva och avvaktar mer
förslag.
Jill har pratat med vårt försäkringsbolag om att utöka våra
försäkringar för utökat skydd.
En fiskeförening har kontaktat Jill för att kolla om dom kan köra
upp en kranbil på våra planer för att kunna jobba vid bäcken,
styrelsen säger nej till att köra ut fordon på våra planer, då
planerna inte håller för att fordon körs på planerna.

§5

HUS
Valp kurs och allmänlydnad kurs är igång. Brukslydnad och
lydnads kurs är planerad. Kö på valpkurs. Det visas intresse
för spår kurs.
Ann Margret Karlström kommer att utbilda sig till Bruks och
Lydnads instruktör. Skott träning har hållits under sommaren,
planering finns kring fortsättning under hösten, önskemål finns
att hålla skotträning under en veckodag.
TÄS
Söktävling har varit, totalt 4 anmälda
Appellspår tävling 7/10 6 anmälda, det finns totalt 6 spår
Tisdag 2 oktober träningstävling i lydnad och brukslydnad

Beslut taget
JA
JA

Bordlagdfråga

Tävlingarna för 2019 är klara.
27/4 spår tävling lägre klass
19/5 Thomas Mohlin lydnads tävling
6/10 Apellspår
Rallytävlingar kommer planeras under 2019
RUS/IPO
Ipo tävling 27/10 alla klasser utom Bh prov. Ansökan har
skickats in till distriktet om att få anordna FH-spår samma dag
Domare Jan Nilsson
Figurant Kenneth Bast
AGILITY
Kurser är igång. Agilitysektorn har haft möte.
RALLY
Kurser under HUS tävlingar under TÄS
DRAG
Roslagsdraget är 30/9. Inte så många anmälningar än så
länge. Grönt kort kursen blev inställd.
PATRULL/RÄDDNING
Ingen info
STUGA/MARK
Vi behöver hjälp med att få upp grind för hålet vid parkeringen
Vi kommer ta in offerter från företag för att byta ut armaturerna
för belysningen kring planerna, för att få mer hållbart både
ekonomiskt och miljömässigt.
Tomas kollar upp kring luftvärmepump.
PR/INFO
Tomas kontaktar Linda för att få rutiner kring hemsidan.
KÖK
Köpt in 2 nya termosar
Hjälper till på apelltävlingen

§6

HUNDUNGDOM
Ansöker om att få arrangera Ungdoms SM 2019 Rally, lydnad
och bruks. Önskemål är om första helgen i augusti. Kommer
arrangera tillsammans med andra klubbar.
Styrelsen ställer sig väldigt positiva till detta
Halloween kväll 26/10
Kurser är igång
Ekonomisk rapport
Ekonomin är god

§7

Post/Epost

§8

Bordlagda ärenden
Nej

§9

Återremitterade ärenden
Nej

§10

§11

Nya beslutsärende

Ann Margrete Karlström ska få utbilda sig till
Bruks/Lydnad instruktör

Kerstin ska gå A2 utbildning
Verkställande utskott

JA
JA

§12

§13

§14

Övriga frågor
Medlemsmöte 17/10-2018
Födelsedags firande för ÖBK 17/11-2018
Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte: 23/10-2018 kl. 18:30
Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande:

Sekreterare:

