Örebro Brukshundsklubb
Org-nr 875001-8338
Protokoll, styrelsemöte nr 13 2019

§ 160 - § 175

Sammanträdesdatum: 2019-10-21
Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Maria Östergren, Ylva
Malm samt Lotta Rubom.
Morskoga bokföringsbyrå Inga-Lill Svahn
Frånvarande: Malin Lindskog, Sara Rasmusson, Rebecca Wrigby och Marie
Danielsson.
Örebro Hundungdom Michelle Boije

§ 161

Mötets öppnande

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna.

§ 162

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes, inga övriga frågor.

§ 163

Val av justerare

Olle Bernhardtz och Lotta Rubom valdes att justera dagens protokoll.

§ 164

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och justerades.

§ 165

Rapporter

Ordförande: Sbk föreningscoacher Klas Nordblom och Anders Östling vill
gärna ha ett möte med några ur styrelsen, vilket vi har tackat ja till.
Sekreterare: Inget
Kassören/Morskoga: Medlemsantalet har ökat. I kassan finns 254.054,21 kr.

Centralt/distriktet: Inget
PR/hemsidan: Hemsidan behöver justeras så att den blir aktuell med rätt
information om datum och kurser.

§ 166

Rapporter sektorerna

TÄS - Sista tävlingen för året är gjord helgen 19-20 oktober.
HUS - Rallykurs, Aktivitetskurs dagtid och Valpkurs kör för fullt och allt flyter
på bra.
RUS - Inget
Patrull - Inget
Agility - Inget
Rally/Nosework – Har haft planeringsmöte inför 2020.
KÖK – Ett skåp i köket har blivit iordningställt, så att de som håller kurser kan
sälja fika till deltagarna vid de tillfällen när ingen från kökssektorn är på plats.
Skydd – IGP Inget
MARK – Inget.

§ 167

Örebro Hundungdom

Ingen med på mötet.

§ 168

Nycklar på klubben

Det är fortfarande flera nycklar på vift, gamla medlemmar som inte lämnat
tillbaka när de har flyttat eller medlemmar som fortfarande har nycklar till bl.a
sekretariatet trots att de inte har behovet längre. Uppmaning till alla som har
nycklar som de inte längre ska ha att kontakta Kerstin Wickström för
återlämning.

§ 169

Hundhall

Olle Bernhardtz har haft kontakt med Örebroportens vd, som är mycket positiv
till ett samarbeta ang ev hundhall vid Kvinnerstaskolan. Olle Bernhardtz, Lotta

Rubom och Kerstin Wickström kommer som deltagare i ”hundhallsgruppen”
jobba vidare.

§ 170

Hundrundan

Hundrundan har fallit mycket positivt ut och deltagarna har bett om att den ska
fortsätta även över vinterhalvåret. Nya datum bestämdes: 13 november, 11
december, 15 januari, 12 februari och 11 mars med start kl.18.00. Kerstin
Wickström kontaktar Yvonne Marberg om hon vill fortsätta att ta hand om köket
och Rebecca Wrigby så att informationen kommer ut på hemsidan. Kerstin
Wickström ska även göra nya affischer och sätta upp på anslagstavlan, både inne
och ute. Viktigt att alla deltagare tar med ficklampa och har reflexer!

§ 171

Luftvärmepump

Olle Bernhardtz har haft kontakt med Anders Brorson på kommunen. Han lät
positiv till att vi ska få sätta in en luftvärmepump för billigare uppvärmning av
klubbstugan.
Beslut: Att Olle Bernhardtz jobbar vidare på att köpa in en luftvärmepump.

§ 172

Belysning

Olle Bernhardtz har pratat med elektriker och ska få prisuppgift till nya lampor i
belysningen på plan och även till en knutlampa utanför klubbstugan.

§ 173

Övriga frågor

Fanns inga.

§ 174

Nästa möte

Planeringsmöte inför 2020 måndag 11 november 18.00 – 22.00.
Kerstin Wickström bjuder in Ewy Ran (kök) och Siv Nyström (täs) till kl.20.00

Styrelsemöte måndag 18 november kl 18.30.
Fikaansvariga enligt lista: Malin Lindskog

§ 175

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Beslut: Att Olle Bernhardtz jobbar vidare på att köpa in en luftvärmepump för
billigare uppvärmning av klubbstuga.

Kerstin Wickström
Sekreterare

Olle Bernhardtz

Lotta Rubom

Ordförande

Justerare

