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Medlemsmöte
§ 28 - § 45

§ 28 Röstlängd, antal medlemmar
Till dagens möte har det samlats 22 medlemmar.
§ 29 Mötets öppnande
Örebro BK:s ordförande Olle Bernhardtz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 30 Val av ordförande att leda dagens möte
Olle Bernhardtz valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Monika Sasse.
§ 31 Val av två justerare
Marie Danielsson och Sven-Erik Wessling valdes att justera dagens protokoll.
§ 32 Godkännande av dagordningen
Dagordningen förevisades och godkändes.
§ 33 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från medlemsmöte 2/2019 från 2019-09-11 genomlästes. Monika Sasse
kommenterade, § 16a Val av kassör, att man missat att firmatecknare tecknar föreningens
firma med en beloppsgräns på 10 000 kr var för sig.
Beslutades att uppdra till styrelsen att göra denna ändring. I övrigt godkändes protokollet
och lades till handlingarna.
§ 34








Rapport styrelsen
Ordförande rapporterade vid förra medlemsmötet om ett möte med kommunen
gällande om det fanns möjligheter att slå ihop Örebros två brukshundsklubbar.
Detta var dock en missuppfattning från kommunens sida.
Sektorerna har inkommit med sina årsmöteshandlingar.
Hundrundan kommer att fortsätta under nästa år då det har blivit en mycket populär
aktivitet. Tema-träffar en gång i månaden är andra saker som styrelsen planerar för
nästa år.
Styrelsen undersöker möjligheter till träningshall i Kvinnersta.
Den 16 november hade delar av styrelsen, några medlemmar samt två
föreningscoacher ett samarbetsmöte. Där tog man upp bland annat upp vad som
skrivits på Örebro Brukshundklubbs officiella Facebook-sida den 16 och 19 augusti
och med efterföjande kommentarer. Flera personer skrev allt för hårda ord i dessa
trådar. Några medlemmar i klubben kände sig uthängda utan att några namn
nämndes.
Styrelsen stoppade trådarna och tog bort dem men detta hade kunnat gjorts lite
snabbare. Hela händelsen blev mycket olyckligt hanterad.

§ 35

Ekonomisk rapport

Ingalill från Morskoga bokföringsbyrå rapporterade att vi per den 5 december har en
kassabehållnng på 248 141,01 kr. Vi har en vinst hittills i år på ca 44 900 kr.
Bokföringsprogrammet Speedledger diskuterades återigen. En medlem som även är
kassör i en annan lokalklubb förordade Speedledger och framhöll dess enkelhet och
fördelar. I och med att vi snart går in på ett nytt bokföringsår ansåg mötet att det var
lämpligt att byta bokföringsprogram.
Beslutades att uppdra till styrelsen att byta till Speedledger till den 1 januari 2020.
§ 36 Rapport från sektorerna
HUS – Olle Bernhardtz berättade om dom olika kurser som är på gång samt om
Hundrundan som kommer att fortsätta med mera.
RUS – Martti Keskinen rapporterade från RUS-konferensen som varit i höst. Det kommer
att bli en del materialförändringar på MH. Det kommer att ges förtydlingande av utförande
av momenten till funktionärerna inom MH. Vad det gäller MT 2007 så kommer den att gälla
fram till och med den 31 december 2021.
Ewy Ran förvarnade om sin avgång som utställningsansvarig till 2021.
Agility – ingen från sektorn var närvarande. Olle Bernhardtz berättade att dom har ett
behov att förnya en del av sina hinder till nästa år.. Monika Sasse frågade hur det hade
gått till när man sålde dom gamla hindren i början på året. Dessutom undrade Monika
varför man inte kunde spara på hindren och ha dom för träning och ha dom nya för
tävling . Styrelsen var inte nöjd med hur det hade gått till då man sålt hindren till sina
kompisar. Detta ska ha skett med förra årets styrelses godkännade.
Patrull – en kurs för patrullhundar har startat ihop med Hallsbergs Bk.
Skydd-IGP – Jonas Eldh har inget att rapportera. Eva Tenne frågade vad som hade hänt
med de hindren som skulle byggas för mondioring. Jonas berättade att det inte hade
byggts några hinder ej heller hade det köpts in något material till detta.
Mark – Sören Karlsson avsäger sig allt ansvar som har med gräsklippning att göra.
Övriga sektorer hade inte något att rapportera.
Monika Sasse frågade varför det hade blivit så många olika sektorer. Som exempel
undrade hon varför det fanns en sektor för Skydd-IGP. Jonas Eldh var egentligen lika
frågande. Jonas Eldh är utsedd till att vara skyddsansvarig i klubben.
Beslutades att uppdra till styrelsen att se över vilka sektorer som behöver finnas.
§ 37 Hundungdom
Ingen närvarande
§ 38 Fyllnadsval till valberedningen
Det var många namnförslag men samtliga tackade nej. För att vi inte skulle bli sittande
erbjöd sig Monika Sasse.
Beslutades att välja Monika Sasse som fyllnadsval på 1 år.
§ 39

Nycklar till klubbstugan

Vi har idag 40 nycklar som är utlämnade till medlemmar och 12 nycklar saknas av olika
anledningar. Till sekretaratet har vi 16 nycklar och 6 nycklar saknas av olika anledningar.
Ordförande påminde alla om vad som står i det avtal som man har skrivit på. Till exempel
vid borttappad nyckel ska man polisanmäla händelsen, anmäla till kommunen, att inte låna
ut sin nyckel samt att du måste ha en hemförsäkring med mera.
§ 40 Gräsklipparen
Den är nu inlämnad på service och genomgång av vår befintliga maskin till ett företag i
Kumla. Gruppen som bildades vid förra medlemsmötet avvaktar vad man kommer fram till
vid den här genomgången.
§ 41 Poängsystemet
Poängsystemet diskuterades flitigt. Vad det gäller de arvoden till instruktörer som behöver
betalas ut så kan eventuellt Studiefrämjandet ta över och sköta detta.
Beslutades att poängsystemet ska upphöra 2019-12-31. Medlem som yrkar på ersättning
ska tillskriva styrelsen som då får ta beslut på lämplig nivå av ersättning.
§ 42 El på klubben
En elektriker ser över all belysning med mera och kommer med en offert som sedan tas
upp för beslut på kommande årsmöte/medlemsmöte.
En luftvärmepump är beställd och kommer att installeras den 17 december av Linde VVS
till en kostnad på 26 000 kr. En livlig debatt fördes då detta inte var budgeterat och alltså
inte beslutats på rätt sätt. Man insåg dock värdet av att sänka elkostnaden nu och inte
senare.
Beslutades att överskrida budgeten och godkänna installationen av luftvärmepumpen.
§ 43 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 44 Nästa medlemsmöte
Den 16 februari 2020 är vårt årsmöte klockan 15.00,
§ 45 Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade därmed mötet.
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