Örebro Brukshundsklubb
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Protokoll, styrelsemöte nr 5 2019

§ 47 - § 58

Sammanträdesdatum: 2019-04-01
Närvarande: Olle Berndhardtz, Kerstin Wickström, Johannes Bjaaland, Maria
Östergren, Rebecca Wrigby samt Lotta Rubom,
Anmäld frånvaro: Malin Lindskog, Ylva Malm, Marie Danielsson, Sara
Rasmusson.
§ 47

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna. På dagens möte har alla fått en pärm och
register för att hantera dagordning och protokoll. Pärmen ska med på varje
möte och tanken är att alla ska vara mer uppdaterade och även ha en historik
att lämna över till en ev efterträdare. Meddela Kerstin om ni inte kan skriva ut
själva.
§ 48

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med följande tillägg: Gräsklippning och Kökslista.
§ 49

Val av justerare

Olle Bernhardtz och Rebecca Wrigby valdes att justera dagens protokoll.
§ 50

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.
§ 51

Viktiga datum

Styrelsen reviderade och godkände Viktiga datum för året 2019/20.

Kerstin mailar pappret med datum till Rebecca så hon kan lägga ut på
hemsidan.
Kerstin skickar pappersbrev, till de 54 medlemmar som inte har anmält sin
mailadress till klubben, med information om klubbens viktiga datum och en
anmodan att meddela sin mailadress.
Kerstin ramar in ”Datum” och sätter upp tavlan i klubbstugan.
§ 52

Städdagen

Städdagen startar 18.00 men för de som vill träna hund redan 17.00
Ylva ansvarig att planera städdagen och komplettera städförrådet. Vi kommer
att bli indelade i grupper när vi kommer.
Lotta erbjuder sig att måla de fyra urnorna.
Vi kommer att grilla korv under kvällen.
§ 53

Kvinnerstadagen 11 maj

Klubben är tillfrågad av Kvinnerstaskolan om vi vill medverka 11 maj. Då större
delen av styrelsen inte kan medverka den dagen och tillfrågade inte heller hade
möjlighet så beslutade styrelsen för att avstå medverkan detta år.
§ 54

Hundrundan

Torsdagar varannan vecka, start19.00-20.30.
Tanken med hundrundan är att vi ska erbjuda även hundägare som inte är
medlemmar. Promenad med aktivitet under 1,5 timme, fika med snack efteråt
till en kostnad av 50 kr. Kerstin och Maria träffas måndag 8 april för att hitta
datum.
§ 55

Välkomstfolder

Olle har gjort ett förslag till välkomstfolder. Vi gick igenom foldern och den
kommer att vara reviderad till nästa möte 8 mars. Foldern kommer att finnas i

klubbstugan så nya och gamla medlemmar kan bli inspirerade av vår
verksamhet.
Vi måste även ha ett planeringsmöte för att planera höstens kurser.
§ 56

Övriga frågor

Gräsklippning diskuterades. Vore bra med någon som är
gräsklippningsansvarig! Rebecca lägger ut frågan på FB om någon vill vara
ansvarig för Stug – Marksektorn.
§ 57

Nästa möte

Måndag 8 april kl 18.30
Marie fikaansvarig.
§ 58

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.
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