Inför ÖBKs medlemsmöte 21/11 2020
Kort sammanfattning av vad som hänt sen sist.
Coronaläget - informerat om gällande rekommendationer på hemsidan, instruktioner för
stugan, digitala möten.
Försäljning gamla gräsklipparen - fanns en spekulant men blev ingen affär. Annonsering ska ske
på lämpliga forum.
Hundutbildningssektorn (HUS) Kursverksamhet - 18 kurser är genomförda eller startade.
1 Allmänlydnad - aktivitetskurs
3 agilitykurser, nybörjare, fortsättning, tävling
Prova-på-agility-kväll
1 spårkurs helg
2 rallylydnadskurser
4 balansbollskurser
2 specialsökkurser
4 valpkurser
1 tävlingslydnadskurs
1 helgkurs lydnad
Klubben har fått en ny certifierad instruktör; Kerstin Wickström.
Kursverksamhet torsdagskvällar då det är öppen träning med skott. Styrelsen har beslutat att
ingen kursverksamhet kommer ske på torsdagskvällar. Om det framkommer önskemål om
ändring av detta beslut ska frågan hanteras på medlemsmöte.
Tävlingssektorn - planering för tävlingar 2021 inlämnad. 27/9 genomfördes spårtävling högre
klass, 18/10 lydnadstävling.
Rasutvecklingssektorn (RUS) MH 19/9 och MT 10-11/10 har genomförts.
Agility - KM i agility har genomförts 22/9. Blåbärstävling med 122 starter genomförts 22/10.
Planerat inomhustävling men tvingats ställa in pga Coronaläget.
Kök - Sara Rasmusson och Malin Lindskog har lämnat pga ändrade arbetsförhållanden och IngaLill Svahn har tagit över inköpsansvaret.
Stuga - städningen fungerar bra och medlemmarna tar sitt ansvar på ett väldigt bra sätt.
Mark - en välkomnande anslagstavla vid parkeringen finns nu med karta över området och
trivselregler. Under hösten har stövelborsten fått nya kvastar så det blir mindre lera i stugan.
Trädet som fallit över staketet har fällts.

Nya gräsklipparen - uppdatering ang garantin på sitsen - garantin på gräsklipparen förlängs inte
men däremot är det garanti på reparationen.
Klubbvärdar - på rallylydnad onsdagar under hösten har det funnits klubbvärd. På torsdagarnas
öppna träning ännu inte något organiserat med klubbvärdar.
Skott förekommer nu under den mörka årstiden även på söndagar kl. 11-12.
Materialboden - Jerneståls, Wickströms och Marie Danielsson har sett till att fylla upp med
material, lyse, lås osv. Stort tack till alla inblandade!
Tillgång till klubbens träningspistol har lösts genom att de som behöver tillgång till den har nu
nyckel.
Frågan om avtalsinstruktör bordlades förra mötet. Tillgång till avtalsinstruktör för klubben
innebär att visst antal kurser per år kan avropas.
De ekonomiska rapporterna som bifogats är daterade vid månadsskiftet. De förändringar som
skett från rapportdatum till medlemsmötet kommer redovisas.
Succén med Hundrundan fortsätter! Onsdag 11 november kom det 16 deltagare.
Medlemmar på klubben är just nu 431 medlemmar.
Vänliga hälsningar
Styrelsen ÖBK

