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§ 9 - § 20

Närvarande: Olle Bernhardtz, Rebecca Wrigby, Kerstin Wickström, Johannes Bjaaland, Maria
Östergren, Malin Lindskog, Marie Danielsson, Sara Rasmusson, Lotta Rubom samt Ylva
Malm.

§ 9. Mötet öppnas
Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Olle ser
fram emot att få jobba med den nya styrelsen som är så härligt entusiastisk. Olle bjuder på
dagens bullar till kaffet.

§ 10 Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor
Dagordningen godkändes med tillägg av punkt för justerare, en egen punkt för Rally samt att
både Kerstin och Olle har några tillägg på övriga punkter.

§ 11. Val av justerare
Till Justerare valdes Olle Bernhardtz och Maria Östergren.

§ 12. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll är endast minnesanteckningar.
•
•
•
•
•
•
•

Kerstin skickar ut en korrigerad mail och mobillista till styrelsen.
Vi skjuter fram styrelsemötet 18 mars till 11 mars och mötet 1 april till 25 mars.
Viktigt att ”gilla” inslagen på FB så att de inte faller ur flödet.
HTM och Freestyle ska tillhöra Rally/Nosework.
Konstituerande dagordning är klar och vi kommer att ta det under dagens möte.
Dagens dagordning blir protokoll nr 2.

§ 13. Rapporter
A. Ordförande: Olle har pratat med studiefrämjandet som kommer att komma till nästa
möte 4 mars.
B. Sekreterare: Kerstin har stämt träff med avgående sekreterare för överlämning den 4
mars.

C. Kassör: Avgående kassör Asta betalar räkningar fram till 1 mars, därefter tar
Johannes över. Johannes träffar Asta för överlämnande 4 mars.
Marie kollar om även Camilla Eriksson kan komma 4 mars då hon har tagit en del av
ansvaret som kassör.
Johannes har nu fått kassör-mailen.
D. Distriktet: Inget att rapportera.
E. PR/Hemsidan: Rebecca Wrigby ska sköta hemsidan och snart är den nya hemsidan
klar.
Finns någon PR? Ewy ska ha något för utställning men vad?
Har man kurser kan man skicka till Studiefrämjandet för att få reklam.

§ 14 Utbildning/Kurs
Hanna Högström ska ha valpkurs i vår.
Olle anser att vi måste jobba för ett ökat kursutbud.
Kan vi ordna ”Hundpromenader” och ordna andra enkla aktiviteter?
Kan vi göra en testperiod i vår där vi i styrelsen delar upp oss och tar en träff var och även
betalt, kanske 50 kr?
Örebro Kommun har en hemsida, kan vi länka oss där och göra mer reklam för klubben?
Förslag på en gemensam vårstart för alla inriktningar!
Alla kommer med förslag till mötet 11 mars!

§ 15 Tävling
Kommer att vara en planeringsträff onsdag 27 februari.

§ 16 Rally/Nosework
Kerstin kommer inte att kunna gå skrivarkursen 10 mars pga annan utbildning.
Rallytävling 11 maj men Schäferklubben kommer även att ha skott den dagen. Viktigt att det
står i PM:et för rallytävlingen att skott förekommer.
När kommer vi att kunna ha en Freestyletävling? Frågan diskuterade och vi får återkomma.

§ 17 Agility
Kommer att bli nybörjarkurs, fortsättningskurs och tävlingskurs och alla kurser är redan fulla.
Finns även en prova-på-kurs.
Tävling kommer att bli 1 och 2 juni.
Planerat att det ska vara en agility-kick off men vi kanske ska tänka om och göra det till en
gemensam ÖBK Kick Off? Frågan lever vidare till mötet 11 mars.

§ 18 Övriga frågor
A. Vid inköp måste kvitto med namn och anledning finnas för att kvittot ska vara giltigt.
B. Kerstin har gjort en lista med olika funderingar Inför 2019 som hon mailar ut till alla i
styrelsen.
C. Nycklar. På medlemsmötet 15 dec-18 bestämdes det att Kerstin och Hanna Högström
ska vara ansvariga för klubbstugans nycklar. Kerstin tar kontakt med Hanna.
D. Beslut att vi ska betala 200 kr till FB för att kunna marknadsföra oss till en planerad
ÖBK-Kick Off.
E. Beslut att välja Sören Karlsson till ”Hustomte”.

§ 19 Nästa möte
Måndag 4 mars 19.00 i klubbstugan.
Kerstin tar med bullar.

§ 20 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och tackade för all glädje och kreativitet under mötet.
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