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Protokoll, styrelsemöte nr 9 2019

§ 98 - § 117

Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Sara Rasmusson, Maria
Östergren, Sara Rasmusson, Rebecca Wrigby samt Lotta Rubom.
Örebro Hundungdom: Michelle Boije
Morskoga bokföringsbyrå: Inga-Lill Svahn
Anmäld frånvaro: Marie Danielsson, Johannes Bjaaland, Malin Lindskog
§ 99

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.
§ 100

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.
§ 101

Val av justerare

Olle Bernhardtz och Ylva Malm valdes att justera dagens protokoll.
§ 102

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och justerades.
§ 103

Rapporter

Ordförande: Olle Bernhardtz rapporterade om ett tänkt möte 2 juli mellan
studiefrämjandet, förenings coach, styrelsen samt distriktets ordförande. Svårt
att få till ett möte mitt under semestern, därför måste ett nytt datum i augusti
tas fram.
Sekreterare: Inget

Kassören: Morskoga bokföringsbyrå, Inga-Lill Svahn, redovisade ekonomin.
I dagsläget finns det 248.905,79 kr på kontot.
Morskoga redovisningsbyrå gör ett mycket bra arbete.
Centralt/distriktet: Håller man i ett DM så kan man äska pengar från distriktet.
PR/hemsidan: På hemsidan finns nu blanketter att ladda hem för ersättning av
kostnader, domararvoden och reseersättning för att sedan lämnas till styrelsen.
Det finns en app som heter ”Träffas på riktigt” som är gratis om man lägger ut 5
evenemang per månad. Rebecca Wrigby undersöker om det kan vara något för
Öbk.
§ 104
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§ 105

Rapport från sektorerna
TÄS – inget.
HUS – inget.
RUS – inget.
Patrull – inget.
Agility – tävlingen 1-2 juni gick mycket bra. Malin Lindskog återkommer
med en rapport om ekonomin. Viktigt att de 4 brandsläckarna och de 2
brandfiltarna som inköptes till tävlingen placeras ut på klubben på rätt
ställe.
Ingen ansvarig på öppenträningen under sommaren.
Rally/Nosework – inget.
Kök – Har gjort ett bra resultat på agilitytävlingen.
Skydd – inget.
Mark – ska inventera klubben tält för att se om de går att användas.

Örebro hundungdom

Örebro hundungdom har nu flyttat i på klubben. De kommer ev att ordna
ett läger 16-18 augusti. Kommer även att ha ett möte för att planera
höstens verksamhet och återkommer när planeringen är klar.

§ 106

Hackvadhallen vintern 2018-2019

Det har kommit in 3290 kr i träningsavgifter och kostnaden för klubben har
varit 10920 kr i år.
Beslut: Klubben bokar inte hallen gemensamt för medlemmar vintern 2019-20.
§ 107

Telia

Finns en mobil i köket som måste finnas för larmet och ingående samtal men
kostnaden är hög. Inga-Lill Svahn, Morskoga, tar fram hur mycket som är
abonnemang och hur mycket som är utgående samtal i dag, därefter får
styrelsen fatta beslut om åtgärd.
§ 108

Hundsport

Klubben har prenumererat på tidningen Hundsport och den ligger i stugan.
Beslut: att avsluta prenumerationen efter år 2019
§ 109

Utställning 2021

Ansökan om utställning till 2021 måste ske före 18 juli, därefter skickar
distriktet vidare till SBK.
Beslut: Vi ansöker om utställning till 2021.
§ 110

Exteriörbedömning höst 2019

Ewy Ran vill ordna exteriörbedömning under hösten 2019.
Beslut: Ja
§ 111

Förråden

Sören Karlsson och Olle Bernhardtz har gemensamt gått igenom förråden och
hittar mycket saker som ligger lite överallt och de efterfrågar bättre ordning.
Sektorsansvariga måste se över sina saker.

Beslut: Förrådsstäddag måndag 2 september. Ylva Malm skriver en inbjudan
och skickar den till sektorsansvariga.
§ 112

Ansvarig för inköp av hygienpapper mm

Under tävlingen 1-2 juni tog det tagit slut på både tvål, pappershanddukar och
det blev brist på toalettpapper. Klubben måste ha en person som kan ansvara
så att det alltid finns hygienartiklar hemma.
Beslut: Ylva Malm köper in pappershanddukar, tvål, toalettpapper och andra
städartiklar som behövs. Ylva sätter upp en kontaktlapp i städförrådet så att
den som upptäcker att något är slut kan kontakta Ylva.
§ 113

Allmänträning utan skott

Det är många som tränar agility, rally, hundungdom och hundrundan som har
skottberörda hundar men vill träna tillsammans.
Beslut: Att vi har allmänträning utan skott på onsdagar.
§ 114

Kurser hösten 2019

Agility kommer att ha 3 eller 4 kurser. Det finns en kurskatalog med ett brett
utbud. Rebecca Wrigby lägger ut en förfrågan på Öbk FB vilka av klubbens
instruktörer som kan hålla kurser i höst.
§ 115

Övriga frågor

Inga övriga frågor
§ 116

Nästa möte

Måndag 26 augusti kl 19.00.
§ 117

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.
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