Örebro Brukshundsklubb
Org-nr 875001-8338
Protokoll, styrelsemöte nr 10 2019

§ 118 - § 131

Sammanträdesdatum: 2019-08-12
Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Maria Östergren, Sara
Rasmusson, Rebecca Wrigby, Marie Danielsson, Malin Lindskog samt Lotta
Rubom.
Frånvarande: Ylva Malm, Örebro Hundungdom Michelle Boije, revisorerna
Camilla Eriksson och Pia Juntunen.
§ 118

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till detta extra styrelsemöte.
§ 119

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med tillägg från Citypassagen.
§ 120

Val av justerare

Olle Bernhardtz och Sara Rasmusson valdes att justera dagens protokoll.
§ 121

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och justerades.
§ 122

Rapporter

Ordförande: Olle Bernhardtz informerade om förtalet mot honom ang
djuromsorgen på hans gård.
El: Vår granne Schäferklubben heter Nytorp och Öbk heter Hagatorp. Det finns
2 elmätare, en för schäferklubben och en för Öbk. Abonnemanget är från 2002.

Olle Bernhardtz tar kontakt med Helen Henriksson i schäferklubben för att
bringa ordning i elavtalen för de båda fastigheterna.
Sekreterare: Viktigt att alla i styrelsen läser på stadgarna för lokalklubben.
Kassören/Ordförande: I dagsläget finns det 220 472,64 kr på kontot.
Finns fortfarande en faktura skickad från Öbk till distriktet på 3000 kr som är
obetald.
Johannes Bjaaland har avsagt sig uppdraget som kassör på egen begäran.
Valberedningen är vidtalad.
Beslut: Olle Bernhardtz avregistrerar Johannes Bjaaland som firmatecknare.
PR/hemsidan: Fortfarande fungerar inte kalendern på hemsidan. Sara
undersöker sina kontakter med datakunnigt folk och vi hoppas att problemet
kan lösas.
§ 123

Agility

5 ekipage har tävlat för klubben i SM i Klippan.
Kommer att vara en Blåbärstävling 13 september på kvällen.
Beslut: Att sälja agilityhinder enligt protokoll nr 3 2019. Försålda hinder har
gett klubben 4900 kr i intäkter.
§ 124

Gräsklipparen

Gräsklipparen håller på att ta slut och behöver bytas ut. Som nu är blir den
överhettad efter en stunds klippning och måste kallna. Till nästa säsong bör den
ha blivit utbytt. Frågan kommer att tas upp på medlemsmötet.
§ 125

SM

Betalning för ekipage som åker på SM och representerar klubben? Klubben har
en budget på ett visst belopp.
Beslut: Alla som önskar få ersättning för sina kostnader måste lämna in kvitton
och reseräkning till styrelsen senast 30 sep, därefter fördelas pengarna.

§ 126

AU

AU har bestått av Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström och Johannes Bjaaland.
När Johannes nu har avgått måste ny ledamot till AU väljas.
Beslut: Att välja Marie Danielsson till ny ledamot till AU.
§ 127

Hundrundan

Hundrundan har varit mycket populär och vi fortsätter även under hösten. Nya
datum blir: onsdag 28 aug, onsdag 18 sep och onsdag 16 okt. Tiden ändras till
18.30–20.00. Kostnad densamma 50 kr inkl fika. Kerstin Wickström kontaktar
köket. Kerstin Wickström och Maria Östergren ansvarar.
§ 128

Kurser

Höstens kurser blir 3 i agility, en tävlingslydnadskurs, en valpkurs och ev Rallyprova-på och Freestyle.
§ 129

Övriga frågor

Förvaltare Erik Wollenius bjuder in styrelsen till Citypassagen tisdag 20 aug
kl.10.00 för att diskutera samutnyttjande av våra lokaler och resurser.
§ 130

Nästa möte

Måndag 26 augusti kl 19.00. Valberedningen är kallade till 20.00
Fikaansvariga enligt lista: Maria Östergren, Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström,
Rebecca Wrigby, Lotta Rubom, Marie Danielsson, Ylva Malm, Malin Lindskog,
Sara Rasmusson.
§ 131

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Beslut: Olle Bernhardtz avregistrerar Johannes Bjaaland som firmatecknare.
Beslut: Att sälja agilityhinder enligt protokoll nr 3 2019. Försålda hinder har
gett klubben 4900 kr i intäkter.
Beslut: Alla som önskar få ersättning för sina kostnader måste lämna in kvitton
och reseräkning till styrelsen senast 30 sep, därefter fördelas pengarna.
Beslut: Att välja Marie Danielsson till ny ledamot till AU.
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