PROTOKOLL, extra styrelsemöte
2021-07-11 kl 18:30 – 19:45

Örebro Brukshundklubb, extra styrelsemöte §§ 96 - 103
Närvarande:

Hannah Ljung (HL), mötesordförande
Jan Hockart (JH), kassör
Ingegärd Jernestål (IJ), ledamot
Marti Keskinen (MK), ledamot
Annika Gustafsson (AG), ledamot
Christina Johansson (CJ), suppl. inkallad ersättare
Bettan Bergström (BB), mötessekreterare, adj vice kassör
Olle Bernhardtz (OB), ordförande
Kerstin Wikström (KW), sekreterare
Ellen Lundberg (EL), suppl.

Förhindrade:

Paragraf

Ärende

§ 96

Mötets öppnande
a) Mötesordförande förklarade mötet öppnat
b) Dagordningen godkändes av mötet. Som övrig fråga
anmäldes styrelsens uppdrag från medlemsmöte
2020-09-07 § 38c, SBK avtalsinstruktör.
c) (IJ) utsågs att justera protokollet.

§ 97

Styrelsens arbetsutskott (AU)
(JH) rapporterar från AUs möte den 7 juli avseende inkommen
intresseanmälan att genomgå distriktets instruktörsutbildning.
Styrelsen fattar beslut i ärendet vid dagens möte § 99.

§ 98

Bestämmelser för arvoden och reseersättning
a) Turordningsprincip för bestämmelser om arvoden och
resor
Styrelsen beslutar:
Vid motstridiga uppgifter i bestämmelser om arvoden och
resor gäller de i följande ordning
1. Örebro brukshundsklubb
2. Svenska Brukshundklubben
3. Svenska Agilityklubben
4. Svenska Kennelklubben
b) Örebro BKs ersättningsnorm för bilersättning
Styrelsen beslutar:
Örebro BK bekostar bilresa för arvoderad, alternativt på
styrelsens uppdrag, enligt följande:
Extern: hemort – (ÖBK) – uppdragsplats, t.o.r.
Intern: ÖBK – uppdragsplats, t.o.r.

Status

Beslut

Beslut
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c) Örebro BKs arvoden
Styrelsen beslutar:
Tävlingsledare, intern
(Bruks, IPO, Lydnad, Mondioring, Rally)
Tävlingssekreterare, intern
(Bruks, IPO, Lydnad, Mondioring, Rally)
Skrivare, intern
(rally)
Figurant utan socialt samspel/avståndslek
(MH/MT)

Beslut

500 kr
500 kr
500 kr
400kr*

*) ändring av SBKs fastställda arvode

d) Bilersättning 1,85 kr/km
Styrelsen beslutar:
Reseersättning utgår vid flöjande uppdrag, i enligt med
Örebro BKs ersättningsnorm:
SBK reglerade prov och tävling:
Domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, skyddsfigurant, tävlingsfunktionär, mentalbeskrivare, testledare
och mentalfigurant
SAgK reglerade tävlingar
Tävlingsledare, extern
Hundägarutbildning/kurs/tematillfälle
Instruktör
Övriga uppdrag efter specifikt styrelsebeslut
Uppdragstagare
e) Arvodesmodell och avtal för klubbens instruktörer och
kursledare
Mötet går igenom (JH) förslag till arvodesmodell och förslag
till avtal för instruktörer/kursledare dels F-/FA-skattande
och dels A-skattande.
(JH) reviderar förslag enligt synpunkter som framfördes vid
mötet för att sedan sända förslaget på remiss till klubbens
instruktörer i enlighet styrelsens beslut 2021-07-06 § 91.
f) Förbehåll, arvode till nyutbildad instruktör
Styrelsen beslutar:
Instruktör som auktoriserats efter utbildning som bekostats
av Örebro BK förbinds att hålla två kurser utan arvode inom
två år från avslutad utbildning.

Beslut

Remiss

Beslut
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IJ får i uppdrag att ta fram en mall till förbindelse som
undertecknas av blivande instruktör/instruktör.
§ 99

§ 100

§ 101

Distriktets instruktörsutbildning, ansökan
Medlem Ulrika Hultberg (UH) har inkommit med intresseanmälan
genomgå distriktets utbildning till allmänlydnadsinstruktör.
Styrelsen beslutar:
Styrelsen rekommenderar UH, rangordnad 3, efter medlemmarna
Jessica Myhre (JM) rangordnad 1 och Ellen Lundberg (EL)
rangordnad 2.
IJ får i uppdrag att kontakta den fjärde intressenten om att inkomma
med en ansökan.
Styrelsens sekreterare (KW) har sedan tidigare uppdraget att
ombesörja att samtliga anmälningar med styrelsens rekommendationer tillställs A Bjällå/SBK Närke D-HUS.
Byte av stolpar och belysning
(HL) presenterar status för arbetsgruppens uppdrag.
En entreprenör har på uppdrag av kommunen genomfört platsbesök
för att bl a. identifiera de stolpar och armaturer som kommunen
kommer att byta ut, dvs de stolpar som utpekats som riskabla samt
plats för den stolpe med armatur som redan tidigare fallit ned.
Kommunen står för kostnaden för detta arbete.
Styrelsen beslutar:
Arbetsgruppen får i uppdrag att verka för att kommunen ombesörjer
att
- den höga mastens armaturerna, som ej omfattas av kommunens
åtgärd, byts ut till mer energieffektiva armaturer
- den ickebelysta del av plan, dvs där agilityhindren i placerats
under året, kompletteras med stolp och armaturer för att belysa även
denna del av planen, samt
- i det fall kommunen ej står för kostnaden för dessa åtgärder;
att klubben står för dessa kostnader, under förutsättning att detta
ryms inom den budget som fastställts av medlemsmötet.
Inköp agilityhinder
Agilitysektorn har inkommit med förslag till inköp av hinder, se
bilaga 1. Föreslaget ryms inom sektorns budgetram för
förbrukningsmaterial.
Styrelsen beslutar:
Agilitysektorn får i uppdrag att verkställa inköp enligt presenterat
föreslag.

Uppdrag

Beslut

Uppdrag
Uppdrag

Beslut
Uppdrag

Beslut
Uppdrag
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§ 102

Övriga frågor
a) Avtalsinstruktör, uppdrag från medlemsmöte i
september 2020, frågan lyfts vid kommande styrelsemöte.

§ 103

Mötet avslutas
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
Bettan Bergström, mötessekreterare
Justeras:

Hannah Ljung, mötesordförande

Ingvor Jernestål, justerare

