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§ 132 - § 145

Sammanträdesdatum: 2019-08-26
Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Maria Östergren, Rebecca
Wrigby, Marie Danielsson, Ylva Malm samt Lotta Rubom.
Valberedning och Örebro Hundungdom Michelle Boije
Morskoga bokföringsbyrå Inga-Lill Svahn
Frånvarande: Malin Lindskog och Sara Rasmusson
Valberedningen Lotta Ollander och Philip Karlse’n
§ 132

Mötets öppnande

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna.
§ 133

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.
§ 134

Val av justerare

Olle Bernhardtz och Rebecca Wrigby valdes att justera dagens protokoll.
§ 135

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och justerades.
§ 136

Rapporter

Ordförande: Vi får häftiga elräkningar och vi måste se över avtalet till
Schäferklubben. Elräkningar har felaktigt kommit till Schäferklubben.

Ordförande har blivit kallad till möte med tre personer från Mark och
Exploatering från kommunen som vill sätta sig in i vårt hyresavtal.
Sekreterare: Inget
Kassören/Morskoga: I dagsläget finns det 230 578,42 kr på kontot.
För att underlätta för revisorerna kommer Inga-Lill Svahn skicka resultatrapport
till dem varje månad.
Centralt/distriktet: Inget
PR/hemsidan: Nu fungerar kalendern på hemsidan!
§ 136

Rapporter sektorerna

TÄS Tävlingar till första halvåret 2020 måste vara inlämnade 1 september.
Marie Danielsson kontaktar Erika Häggström och Hanna Högström snarast.
HUS Fullt med kurser på gång!
RUS Helgen 21 och 22 september MH och MT.
Patrull Intresserade – Titta på hemsidan och vänd er till Annika Borgman eller
Sofie Biteus.
Agility KM 24 september – se hemsidan.
Rally/Nosework Behöver köpa in tallriksställ för att torka regnblöta skyltar
vilket godkändes. Planeringsmöte onsdag 4 september 18.00.
KÖK Ewy Ran lämnar en mycket bra redovisning över inköpen.
Skydd – IGP Inget
MARK Det var inga getingar på uppfarten i somras utan snälla bivargar.
§ 137

Träningspärm

Vi behöver skriva upp vilka som tränar på klubben och även hundrundan för att
kunna få ersättning av Studiefrämjandet. En brevlåda är uppsatt under
anslagstavlan utomhus och där finns pärmen ”Träningspärm” med penna.
Information till medlemmarna på medlemsmötet.

§ 138

Poängsystemet

Poängsystemet behöver ses över och kommer att tas upp som en punkt på
medlemsmötet.
§ 139

Gräsklipparen

Gräsklipparen behöver bytas ut. Fanns ett prisvärt erbjudande på
Segersjödagarna i slutet av augusti. Frågan kommer att tas upp på
medlemsmötet. Kerstin kontaktar firman för att höra om priser finns kvar tills
efter medlemsmötet.
§ 140

Valberedningen angående ny kassör

Valberedningen representerades av Michelle Boije. Det är svårt att hitta en
medlem som är beredd att axla uppdraget som kassör men valberedningen
fortsätter att jobba vidare.
§ 141

Belysning träningsplanerna

Vi har 4 lampor som tar vardera 1000W och de behöver bytas ut till mer
miljövänliga lampor. Frågan tas upp på medlemsmötet.
§ 142

Hundungdom

Hundungdom har haft läger med 8 deltagare. Det har gått mycket bra, alla
nöjda och Hundungdom har fått mycket beröm!
§ 143

Bredband

Klubben har idag Telia och bredband på 20 MB för 229 kr/månad. Det räcker
dåligt till vid tävlingar mm.
10 GB kostar 499 kr/månad och då kommer vi att få ett mobilt bredband och
en riktningsantenn.
Beslut: att vi byter bredband till 10 GB och 4G koppling.

§ 144

Nästa möte

Medlemsmöte 11 september kl.18.30. Styrelsen träffas 18.00
Styrelsemöte måndag 23 september kl 19.00.
Fikaansvariga enligt lista: Maria Östergren
§ 145

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Beslut: att vi byter bredband till 10 GB och 4G koppling.
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