Örebro Brukshundsklubb
Protokoll, MEDLEMSMÖTE nr 1

§ 1 - § 10

Sammanträdesdatum: 2019-05-09
Antal medlemmar på plats: 34 st
Silke Frank från Studiefrämjandet medverkade och berättade om
Studiefrämjande och vilken hjälp vi kan få av dem. Viktigt att vi anmäler
kursdeltagare till Studiefrämjandet så att vi kan få bidrag för dem. Vidare
pratade hon om policy för medlemskultur, policy för kränkande särbehandling
och trakasserier och om stadgar för SBK. Silke lämnade material i klubbstugan
för att alla medlemmarskulle kunde ta varit exemplar.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Olle Bernhardtz tackade Silke Frank, hälsade samtliga välkomna
och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av ordförande att leda dagens möte
Hans Jonsson, Studiefrämjandet, valdes till mötets ordförande.
§ 3 Val av två justerare
Till justerare valdes Monika Sasse och Christina Johansson.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg till punkt 7 Rapporter: m. val av
valberedare och n. val av ombud till distriktet.
§ 5 Föregående mötesprotokoll
Årsmötesprotokollet godkändes

§ 6 Ekonomisk rapport
I dagsläget finns det 196 722 kr i kassan.
Ewy Ran sköter all inhandling till köket. För att Ewy Ran ska slippa lägga ut
pengar har hon fått ut pengar i förskott som skall bokföras och rapporteras till
kassören.
Förslag att styrelsen ska bestämma en beloppsgräns för vad enskild
firmatecknare får betala ut. Styrelsen tar med sig detta till nästa styrelsemöte.
§ 7 Rapporter
a. Styrelsen – Det är svårt att få tag på vilka som är instruktörer i klubben,
inga intresserade till kursen i spår som ordnades sista helgen i april,
inköpt speglar som ska sitta i gula rummet, inköpt ramar för nya
fotografier, uppdaterat anslagstavlan som sitter ute på klubbstugan,
städdagen 11 april kom 18 medlemmar, vår-kickoffen 23 april kom ca
100 besökande, upprättat ett samarbetsavtal med Örebro Hundungdom,
ett antal olika kurser är igång, den nya hemsidan börjar ta form, vi har
jobbat fram ett programblad som ska finnas tillgängligt med vår
verksamhet, startat med hundpromenad ”Hundrundan” där det kom 18
ekipage vid första promenaden.
b. HUS – det ska finnas en lista på funktionärer som gamla styrelsen har
fått. Olle Bernhardtz ska fråga Camilla Eriksson.
c. TÄS – har varit en apelltävling, 24 maj blir det lydnadstävling, 25 maj
söktävling, 26 maj skyddstävling. Hör av er till Siv Nyström om ni vill vara
funktionär.
d. RUS – inget att rapportera.
e. Agility – 3 kurser startade, varit en prova-på tävling, stor tävling 1-2 juni
där det behövs funktionärer.
f. Kök/stuga – all engångsplast kommer att försvinna från nyår. Ska köket
köpa in plastmuggar och diska dem? Köket får utreda det själva.
Köksgruppen kar nu fördelat har nu fördelat sina helger sig emellan. De
som håller kurser får fixa kaffet själva. Den sektor som har bokat köket
ska vara med på morgonen och hjälpa till.
g. Patrullhund – inget att rapportera.

h. Rally, nosework – det har varit en noseworktävling i slutet på mars,
kommer att vara rallytävling 11 maj med nästan 100 starter, nybörjarkurs
statar i maj.
i. IGP skydd – är en liten grupp som jobbar på och tränar.
j. Utställning – det har gått väldigt bra att få in anmälningar, 72 st, trots att
det inte varit någon annonsering, har fått bra sponsring, alla rosetter
kommer att kosta 20 kr, roligt att det är så många olika raser anmälda.
k. Mark – det har startat en ny sektor där Sören Karlsson är
sammankallande, de ska klippa gräs, tömma sopor mm. Viktigt att ingen
tar egna beslut utan kontaktar Sören Karlsson. Som nu är har någon
flyttat på ormskrämman utan att informera och därefter kom
gräsklipparen och körde över. Gräsklipparen behöver service och det
kommer att kosta en del.
l. Hundungdom – har inlett ett samarbete med klubben och det har skrivits
ett avtal. Hundungdom fyller 1 år 15 maj och ska då ha kalas, är idag 50
medlemmar. Mötet överlåter till styrelsen att sätta hyran. Viktigt att
verksamheten utvärderas varje år.
m. Val av valberedare – nyval av en person i valberedningen på 1 år. Beslut
att välja Filip Carlse’n som är tillfrågad men inte närvarande på mötet.
Viktigt att Filip Carlse’n blir presenterad.
n. Val av ombud till distriktet – förslag: 2 från styrelsen och 2 övriga
medlemmar. Beslut: 2 från styrelsen och 2 övriga medlemmar och att
styrelsen väljer medlemmar.
§ 8 Övriga frågor
• Möblering i gula rummet diskuterades. Använder man mattor för att
träna på så är det viktigt att möblera tillbaka. Frågan diskuterades om
man kan möblera rummet på olika sätt men mötet blev inte ense.
• Frågan om torsdagsträning med skott 18.30-19.30 diskuterades. Enligt en
medlem finns beslut sedan 2012 att det ska vara så och att styrelsen inte
får ändra på det beslutet. Ordförande Hans Jonsson överlät åt styrelsen
att gräva i gamla protokoll för att hitta beslutet.
• Städ lista för medlemmar med nyckelinnehav sätts upp på väggen och
ska utvärderas vid nästa medlemsmöte.

§ 9 Nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmöte äger rum 11 september 18.30
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande Hans Jonsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Beslut tagna under mötet:
• Beslut att välja Filip Carlse’n som nyval till valberedningen på 1 år. Filip är
tillfrågad men inte närvarande på mötet.
• Beslut till val av ombud till distriktet: 2 personer från styrelsen och 2
övriga medlemmar och att styrelsen väljer medlemmar.
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