Örebro Brukshundsklubb
Org-nr 875001-8338
Protokoll, styrelsemöte nr 8 2019

§ 83 - § 97

Sammanträdesdatum: 2019-05-27
Närvarande: Olle Berndhardtz, Kerstin Wickström, Marie Danielsson, Sara
Rasmusson, Malin Lindskog samt Lotta Rubom.
Örebro Hundungdom: Michelle Boije
Morskoga bokföringsbyrå: Inga-Lill Svan
Paragraf 88 g Kök: Ewy Ran
Anmäld frånvaro: Maria Östergren, Ylva Malm, Rebecca Wrigby, Johannes
Bjaaland
§ 83

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.
§ 84

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med följande tillägg: träning utan skott onsdagar.
§ 85

Val av justerare

Olle Bernhardtz och Marie Danielsson valdes att justera dagens protokoll.
§ 86

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och justerades.
§ 87

Rapporter

Ordförande: Inget
Sekreterare: Inget

Kassören: Ordförande tar över utbetalningar tills vidare och Morskoga
bokföringsbyrå kommer att sköta bokföringen pga att kassören är sjukskriven.
I dagsläget finns det 176.069,28 kr på kontot.
Centralt/distriktet: Inget
PR/hemsidan: Kalendern fungerar ännu inte och protokollen ligger inte ute på
hemsidan. Kerstin tar kontakt med Rebecca Wrigby för att påskynda att
hemsidan blir klar.
§ 88

Rapport sektorerna

a. TÄS – Lydnadstävling 24 maj. Spårtävling 25 maj. Skyddstävling 26 maj.
b. HUS – Valpkursens deltagare nöjda. Viktigt att få in deltagarlistor från
kursledarna som har haft kurs.
c. RUS – till hösten planerat ett MH 21 september och MT 22 september.
d. Patrull – inget att rapportera.
e. Agility – Många fler deltagare än planerat till tävlingen 1-2 juni och
många fler bilar och husvagnar.
Beslut: att parkera på smala remsan från kommunens mark till
apellplan.
Hinder kommer att lastas av torsdag 30 maj kl.20.00 vid apellplan.
Brandsläckare behövs till klubben och även brandfiltar.
Beslut: att köpa in 4 st pulversläckare på 2 kg a’ 199 kr och 2 brandfiltar
a’ 149 kr. Sara Rasmusson handlar.
f. Rally/Nosework. Varit rallytävling 11 maj som blev en lyckad tävling med
många deltagare.
g. Kök – Ewy Ran har gjort iordning en pärm = manual, hur det ska gå till i
köket. De som ska ha hjälp av köket skall kontakta köket som en
beställning.
h. Örebro hundungdom – kommer att ställa in en bokhylla i Gula rummet.
§ 89

Beloppsgräns för enskild firmatecknare

Beslut: Att enskild firmatecknare får betala ut max 10.000 kr

§ 90

Hyra för Örebro Hundungdom till Öbk

Beslut: Att Örebro Hundungdom skall betala till Örebro Brukshundsklubb 0 kr
§ 91

Dagar med tider och skott

För att all verksamhet på klubben skall fungera för alla så måste skotten ligga
kvar under 1 timme på torsdagar och annan verksamhet ligga på andra dagar.
Beslut: Skott torsdagar 18.30 – 19.30
§ 92

Ändring av datum för årsmötet

Stadgarna säger att årsmötet ska ligga mellan 10-28 februari. Vi måste därför
flytta på årsmötet från den 9 februari 2020 till 16 februari. Kerstin Wickström
sätter upp nytt datum i klubbstugan och meddelar Rebecca Wrigby så att hon
kan skicka ut nya datumet på medlem online.
Beslut: att flytta årsmötet till söndag 16 februari 2020 kl.15.00.
§ 93

Nycklar

Kerstin Wickström har mailat till alla med nyckel till entrédörren för att få
godkännande om att skriva ut mailadressen. Alla som har gett sitt
godkännande har nu sin mailadress med på städlistan som sitter uppe i
klubbstugan.
§ 94

Gräsklipparen

Gräsklipparen är under reparation och en medlem kommer att laga
gräsklipparen.
§ 95

Övriga frågor

Då det är beslutat att skott skall ligga kvar 18.30-19.30 på torsdagar så bör
Hundrundan och övrig öppen träning ligga på annan dag, förslagsvis onsdag.

§ 96

Nästa möte

Måndag 17 juni kl 18.30.
§ 97

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Kerstin Wickström
Sekreterare

Olle Bernhardtz

Marie Danielsson

Ordförande

Justerare

