Örebro Brukshundsklubb
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Protokoll, styrelsemöte nr 4 2019

§ 34 - § 46

Sammanträdesdatum: 2019-03-11
Närvarande: Olle Berndhardtz, Kerstin Wickström, Johannes Bjaaland, Maria
Östergren, Ylva Malm, samt Marie Danielsson.
Anmäld frånvaro: Malin Lindskog, Lotta Rubom, Sara Rasmusson, Rebecca
Wrigby.
§ 34

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.
§ 35

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med följande tillägg: Nycklar, FM hundar och Kurser.
§ 36

Val av justerare

Olle Bernhardtz och Johannes Bjaaland valdes att justera dagens protokoll.
§ 37

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.
§ 38

Rapporter

A. Ordförande: Har fått fram en preliminär instruktörslista.
B. Sekreterare: Rebecca Eriksson har nu lämnat över till Kerstin.
C. Kassör: Ordf och kassör behöver inte fysiskt komma till banken för att
ordna alla papper och kort, allt går att sköta digitalt.
Vi behöver en brevlåda utanför sekretariatet att lägga post i till styrelsen.
Olle har en som han tar med och sätter upp.
Johannes jobbar vidare på frågan om lås till ytterdörren.

D. Centralt/Distriktet: Ord har varit på Närkedistriktets årsmöte. De
kommer att ha sina möte på Öbk för det ligger mest centralt av
klubbarna.
E. PR/Hemsidan: Hemsidan snart klar!
§ 39

Utbildning/kurs

A. TÄS. Maria är ansvarig men har inte fått någon info än.
B. HUS. Olle har fått en del namn till instruktörslistan och börjar på lite
grepp och ska snart samla alla instruktörer till en instruktörsträff. Viktigt
att alla som håller kurs får samma information.
C. RUS. Vi har diskuterat förutsättningarna att ha både MH och MT.
D. Patrull ligger lågt just nu.
E. Agility. Har fått offert från företaget Galicon och det ligger 4486 kr över
budget.
Styrelsen beviljar att de får lägga beställningen mot löftet att de drar in
det överskjutande beloppet under året.
Beslut om gemensam Kick-Off för klubben 23 april. Kommer att vara:
- Öppen träning agility
- Tipspromenad
- Hundloppis
- Prova-på-rallylydnad
- Grillning och försäljning av hamburgare
- Ev. veterinär
F. Rally/nosework. Gruppen har planeringsmöte onsdag 13 mars.
Noseworktävling 31 mars och Ewy kommer då att ta hand om köket.
G. Kök. Det behövs 2-3 ansvariga för köket och som handlar in de varor som
behövs.
H. Örebro Hundungdom. Bordlägger tills de är med på nästa möte.

§ 40

Planering av kommande möten
- Medlemsmöte torsdag 11 april kl.18.00.
kl.19.30 -21.00 kommer Kerstin Malm att föreläsa om Friskvård –
cirkelträning med hund.

- Medlemsmöte onsdag 11 september kl.18.30
- Medlemsmöte med julfest lördag 7 december kl. 15.00
- Årsmöte söndag 9 februari 2020 kl.15.00
Ylva skriver ihop ett anslag med alla datum som ska sättas upp i klubbstugan.

§ 41

Festkommitté

Marie fortsätter att vara med i festkommittén och är även sammankallande.
Marie kommer att välja ut två personer till som vill vara med och fixa fest.
§ 42

Planering av städdag

Vi beslutade att ha städdag lördag 27 april.
Ylva är sammankallande/planerande och lägger ut arbetsuppgifter i inbjudan.
§ 43

Planering funktionärsträff

Utgår men styrelsen vill träffa sektorsansvariga som kommer att bjudas in till
styrelsemötet måndag 8 april 18.30. Kerstin bjuder in.
TÄS Hanna Hagström
HUS Olle Bernhardtz
RUS Finns ingen ännu
Patrull Sofi Biteus
Agility Malin Lindskog
Rally Marie Danielsson
KÖK Marianne Post
Hundungdom Roksana Jurenczyk
Utställning Ewy Ran

§ 44

Övriga frågor

A. Nycklar: Olle kontaktar Annika Borgman ang nycklar.
B. FM hundar: Positivt att Försvarsmaktens hundar är på klubben. Viktigt
att de bokar klubbstuga.
C. Kurser: Målsättning att vi ska få ihop en kurskatalog. Olle tar tag i det.
§ 45

Nästa möte

Måndag 25 mars kl 18-22 då Studiefrämjande har för kurs för oss.
Maria ansvarig att köpa in bröd och pålägg till fikat.
§ 46

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade Ylva för den mycket goda limechoklad tårtan!
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