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Protokoll, styrelsemöte nr 7 2019

§ 70 - § 82

Sammanträdesdatum: 2019-05-02
Närvarande: Olle Berndhardtz, Kerstin Wickström, Ylva Malm, Rebecca Wrigby,
Malin Lindskog, Johannes Bjaaland samt Lotta Rubom.
Örebro Hundungdom: Michelle Boije och Roksana Jurenczyk.
Anmäld frånvaro: Maria Östergren, Marie Danielsson och Sara Rasmusson.
Innan mötet uppvaktade styrelsen Ylva Malm som har fyll 30 år med en
blomma.
§ 70

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och särskilt Örebro Hundungdom.
§ 71

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med följande tillägg: kopieringsmaskinen.
§ 72

Val av justerare

Olle Bernhardtz och Rebecca Wrigby valdes att justera dagens protokoll.
§ 73

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och justerades.
§ 74

Rapporter

Ordförande: Ordförande har enligt beslut från AU, den 8 april, representerat
Öbk med sina fyra röster på Distriktets medlemsmöte/extra årsmöte och att
styrelsen reserverade sig på lagda förslag till ordförande och suppleant.

Sekreterare: Kerstin är imponerad över styrelsen som har en transparens och
att alla är så lösningsfokuserade!
Kassören: I dagsläget finns det 192 079 kr på kontot.
Johannes har mycket arbete med kassörjobbet och han behöver avlastning.
Styrelsen beslutade att Inga-Lill Svan kommer att hjälpa Johannes med
bokföringen.
Viktigt att alla skriver namn, kurs och avgift när de betalat via swish så att det
är lättare för kassören att kunna härleda varifrån pengarna kommer.
Hälften av agilityhindren är betalda.
Centralt/distriktet: Ord har varit på distriktets möte och representerat Öbk.
PR/hemsidan: Kalendern fungerar ännu inte.
Nya medlemmar har mailat kassören men hur lägger vi in dem på medlem
online? Rebecca kontaktar Pia och frågar hur de gjorde tidigare.
Beslut: Malin kommer att ta ansvar för att delbetalande och familjemedlemmar
blir inlagda.
Alla måste hjälpas åt att ta bilder från verksamheten och skicka dem till
Rebecca och Ylva så vi uppdaterar instagram och Facebook.

§ 75

Rapport sektorerna

a. TÄS – inget att rapportera.
b. HUS – det finns många kurser på klubben nu! Viktigt att det
framkommer vilka aktuella instruktörer vi har.
c. RUS – inget att rapportera.
d. Patrull – inget att rapportera.
e. Agility – det behövs köpas in el-fårnät 200m till tävlingen 1-2 juni för att
kunna stänga av tävlingsplanerna.
Beslut: köp el-fårnät men gärna begagnat.
Malin kollar hur många husvagnar och husbilar som får plats på klubben
och kommer att ansvara för dem.
3 agility kurser har startat nybörjarkurs, fortsättning och tävlingskurs.

f. Rallykurs nybörjare kommer att starta i vår och den är nu fullsatt.
g. Kök – inget att rapportera.
h. Örebro hundungdom – Roksana har formulerat ett avtal mellan
hundungdom och Öbk. De kommer att behöva 1 nyckel till ytterdörren
och ett skåp där de kan förvara sina saker. Roksana mailar avtalet till
Kerstin.
Onsdag 15 maj fyller Hundungdom 1 år och kommer att ha fest!
Träningskväll kommer att vara på tisdagar.
AU ska träffas för att sätta en hyra som hundungdom ska betala till
klubben.
§ 76

Nycklar – städlista

Rebecca och Ylva måste ha nyckel till ytterdörren och till sekretariatet,
Hundungdom 1 nyckel till ytterdörren och Michelle kommer att stå som
ansvarig. Kerstin kontaktar Annika så det kan få nycklar 9 maj vid
medlemsmötet.
Kerstin och Hanna har gjort en nyckel – städlista som styrelsen beslutade att
godkänna.
Kerstin kontaktar de som har nyckel men inte har meddelat sin mail.
Informationen om städlista ska ut online till alla medlemmar.
Annika Borgman behöver få underskrift av alla som har nycklar att vi får
använda mailen enligt nya lagen GDPR.
§ 77

Telefonen i köket

Det finns en mobil som ligger i köket och som måste finnas enligt Securitas.
Mobilnumret har legat ute på hemsidan och olika personer ringer klubben och
några har tom anmält sig till kurs via sms. Rebecca tar bort mobilnumret från
hemsidan.
§ 78

Att ta upp på medlemsmötet 9 mars

Kerstin har gjort en dagordning som gicks igenom. Kerstin mailar dagordningen
till Rebecca som lägger ut den lägger ut den på medlem online och Facebook så
att alla får den 7 dagar före medlemsmötet.

§ 79

Kurs i friskvård

Rebecca Wrigby vill gå en instruktörsutbildning i höst ”Upp och hoppa, sund
med hund”. Sista anmälningsdag 30 juni och kursavgiften 4500 kr. Vi kommer
därefter kunna starta kurser i friskvård.
Beslut: Att vi rekommenderar Rebecca och att hon ska få gå kursen.
§ 80

Övriga frågor

Kopieringsmaskinen har ingen service och just nu ingen toner och kan inte
användas. Steg 1 är att boka någon som kan titta på den. Steg 2 är att vi får till
ett serviceavtal. Sara blir ansvarig att fixa.
§ 81

Nästa möte

Måndag 27 maj kl 19.00.
Johannes fikaansvarig.
§ 82

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade Malin för det goda munkarna.
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