Örebro Brukshundsklubb
Org-nr 875001-8338
Protokoll, styrelsemöte nr 6 2019

§ 59 - § 69

Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Närvarande: Olle Berndhardtz, Kerstin Wickström, Ylva Malm, Maria Östergren,
Rebecca Wrigby, Marie Danielsson, Sara Rasmusson samt Lotta Rubom.
Anmäld frånvaro: Malin Lindskog, Johannes Bjaaland.
Inbjudna från de olika sektorerna
Utställning

Ewy Ran

Kök

Ewy Ran, Marianne Post, Yvonne Marberg

Patrull

Sofie Biteus, Annika Borgman meddelat förhinder

TÄS

Hanna Högström meddelat förhinder

HUS

Olle Bernhardtz från styrelsen

RUS

Finns ingen

Agility

Rebecca Wrigby från styrelsen

Rallylydnad mm

Marie Danielsson från styrelsen

Ipo Skydd

Jonas Eldh ej närvarande

Hundungdom

Roksana Jurenczyk ej närvarande

Festkommitté

Marie Danielsson från styrelsen

Mark

Sören Karlsson

Köksgruppen kommer även att bestå av Sara Cruse, Susanne Wahlqvist-Jensen
och Ylva Malm.
Ewy kommer att ansvara för inköpen.
Köksgruppen kommer själva fram till något klokt så att varorna i köket kan vara
inlåsta men ändå tillgängliga när det behövs.

Sektorerna tar kontakt med köket. En person, från den sektor som behöver
hjälp från köket, ska även vara först på plats och hjälpa till.
Patrull hade en prova-på-dag i januari och det kom många intresserade. Patrull
är även inbjudna till Kick-Off kvällen 23 april.
Markgruppen består av Sören Karlsson och Roger Regestål.
Skott kommer att förekomma torsdagar 18.00-18.30
Alla ansvariga i sektorerna kommer på sista träffen i valpkursen för att
informera om sina verksamheter.
Kontaktpersonerna för de olika sektorerna kommer att sitta på anslagstavlan.

§ 59

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.
§ 60

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med följande tillägg: kopieringsmaskinen,
stuguthyrning priser, instagram, bredband, källsortering, profilkläder.
§ 61

Val av justerare

Olle Bernhardtz och Lotta Rubom valdes att justera dagens protokoll.
§ 62

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.
§ 63

Rapporter

Ordförande: Tar tid med banken, än är det inte klart!

Sekreterare: Kerstin har varit i kontakt med förra styrelsen eftersom vi inte
hittar handkassan på 5000kr. Handkassan finns inte längre och är insatt på
kontot 8 jan 2019.
Kassören: inget
Distriktet: har äntligen fått tag på en ordförande som ska tillsättas på mötet 17
april.
PR: Anslagstavlan i entrén är föråldrad. Rebecca tittar över den och kommer
med ett förslag. Kerstin har ramat in och satt upp en tavla över Viktiga datum
under året som syns det första man ser när man kommer in i klubbstugan. Vi
ska även sätta upp information om klubben i anslagstavlan med glas för som
sitter ute på väggen.
§ 64

Rapport sektorerna

Se information ovan.
Kök-Stuga: Marie är bokningsansvarig.
§ 65

Gräsklippning

Nya gruppen Mark, med Sören Karlsson som sammankallande, kommer att
ansvar för gräsklippning och gräsklipparen.
§ 66

Välkomstfolder

Foldern korrigerad och klar för tryckning.
§ 67

Övriga frågor

a. Kopieringsmaskinen har ingen service och just nu ingen toner och kan
inte användas. Sara har en släkting inom branschen och kontaktar
honom för ett utlåtande och ett kostnadsförslag för åtgärd.
b. Uthyrningspriser. Marie har en lista från 20170215 och den behöver
revideras vilket vi gjorde idag 20190408.

c. Instagram. Medlemmar har lagt ut om sig själva på klubbens instagram
men nu är det svårt att få någon som är villig. Ylva är nu ansvarig och
kommer att lägga ut om vår verksamhet.
d. Bredbandet är långsamt och fungerar dåligt. Vi bordlägger frågan.
e. Källsortering, hur gör vi? Vi väntar till köksansvariga kommer igång.
f. Profilkläder. Vi bordlägger frågan.

§ 68

Nästa möte

Torsdag 2 maj kl 19.00 då vi även måste förbereda medlemsmötet.
Sara fikaansvarig.
§ 69

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade Marie för det goda fikat.

Kerstin Wickström
Sekreterare

Olle Bernhardtz

Lotta Rubom

Ordförande

Justerare

