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§ 21 - § 33

Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Närvarande: Olle Berndhardtz, Kerstin Wickström, Johannes Bjaaland, Rebecca
Wrigby, Maria Östergren, Sara Rasmusson samt Ylva Malm.
Örebro Hundungdom: Michelle Boije och Roksana Jurenczyk.
Anmäld frånvaro: Malin Lindskog, Marie Danielsson, Lotta Rubom.
§ 21

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och särskilt Silke Frank från
Studiefrämjandet som kommit för att berätta vilket stöd och vilken hjälp vi kan
få av dem.
Det är viktigt att det kallas ”cirkel” och inte ”träning” när vi träffas med våra
hundar eftersom vi kan få bidrag. Vi måste rapportera in timmar och kan sedan
ansöka om pengar. Studiefrämjandet kan även hjälpa till och betala ev.
reparationer på gräsklipparen.
Det finns ett material om föreningsteknik och vi beslutade att Silke ska komma
till styrelsen måndag 25 mars kl. 18-22 och hjälpa oss så att vi kan lära oss mer.
§22

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med följande tillägg: Etik på FB, Hackvadhallen, val av
AU, speglar till gula rummet, lås ytterdörren och köket.
§ 23

Val av justerare

Olle Bernhardtz och Ylva Malm valdes att justera dagens protokoll.
§ 24

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

§ 25 Rapporter
A. Ordförande: Det är mycket att sätta sig in i!
B. Sekreterare: Kerstin skickar justerade protokoll till gruppen ”FB
styrelsen” så att alla kan ta del av dem så snabbt som möjligt. Rebecca
kommer sedan att lägga ut dem på hemsidan.
C. Kassör: Johannes har fått hjälp av Camilla Eriksson att reda ut flera
frågor.
D. Centralt/Distriktet: Ingen ordförande eller vice ordförande vald till
Närkedistriktet.
E. PR/Hemsidan: Hemsidan kommer att vara klar förhoppningsvis till v.11,
och den kommer att ha samma domän.
§ 26 Utbildning/kurs
Ordförande kommer att uppdatera vilka instruktörer som finns och sedan kalla
dem till instruktörsmöte. Studiefrämjandet kommer även att vara med och
hjälpa till. Det är viktigt för ekonomin att vi har kurser!
§ 27 Tävling
Ordförande har varit med på Hanna Hagströms tävlingsmöte onsdag 27
februari. Det var många intresserade som kom!
Det finns behov att utbilda skyddsfiguranter och Andreas Nilsson, Karlskoga,
har medverkat som träningsfigurant och behöver nu examineras. Styrelsen
tillstyrker att Andreas ska få göra examination som auktoriserad
tävlingsfigurant. Kopia av ansökan som bilaga till protokollet.
§ 28 Rally/Nosework
Rallymöte är planerat till 13 mars 18.30.
§ 29 Agility
Gruppen har fått in offert på gunga, balans och hinder från 1 av 2 tillverkare
men offerten ligger ca 9000 kr för högt mot budgeterad summa. De väntar in

den andra offerten innan beslut kan fattas. Det gäller att få in pengar som
saknas genom försäljning av gamla hinder och ev ordna en tävling i höst.
§ 30 Örebro Hundungdom
Det är viktigt med kommunikation och att hundungdomen får plats på klubben.
Hundungdom vill hålla agilitykurs men har ingen instruktör. Har klubben
någon? Agilityinstruktörerna funderar och återkommer.
Hundungdom skissar vidare på ett avtal men det är inte klart än. De är
naturligtvis även villiga att hjälpa till på klubben som med t.ex städning. De
behöver även ett skåp och ev en bokhylla för sina saker. De vill gärna även ha
en träningskväll. Hundungdom och Agility behöver ha ett möte för att hitta
gemensamma former!
Hundungdom har styrelsemöte 22 mars kl.15.15 på Espresso House, där även
hund är välkommen.
§ 31 Övriga frågor
A. Etik på FB. Viktigt att alla tänker på vad vi skriver på FB och håller en god
och trevlig ton.
B. Hackvadhallen. Hallen har varit hyrd under vintern och avtalet går ut
efter mars månad. Viktigt att vi utvärderar efter vinters säsong.
C. Arbetsutskott. Till AU valdes Olle Bernhardtz, Johannes Bjaaland och
Kerstin Wickström.
D. Speglar till gula rummet. För att förbättra träningen i gula rummet skulle
det behöva sättas speglar under whiteboardtavlan. Beslutades att Kerstin
köper in speglar.
E. Lås ytterdörren. Johannes kollar upp vad det skulle kosta med en tagg till
ytterdörren.
F. Köket. Ylva frågar Ewy om hon kan fortsätta tänka sig att sköta köket
tillsammans med några som hon väljer själv.

§ 32 Nästa möte
Måndag 11 mars kl 19.00 och Ylva tar med bullar.
Viktigt nästa möte att besluta om medlemsmöten, årsmöte, städdag och kök &
stuga.
§ 33 Mötet avslutas
Ordförande avslutade detta positiva möte och tackade alla.
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