Örebro Brukshundklubb

Protokoll §§ 76 -84

Medlemsmöte nr 5, ordinarie

2021-12-05 Kl 16-18

Välkomna till medlemsmöte med adventsfika i klubbstugan
Föredragande
§ 76

§ 77

§ 78

Mötets öppnande
a) Mötet förklaras öppnat
b) Dagordningen godkändes
c) Val av justerare, Linn Hammarbäck
d) Fastställande av röstlängd, 18 närvarande medlemmar
Föregående mötesprotokoll
Protokoll från medlemsmötet 21 september och (extra) medlemsmöte
nr 4 2021-11-05 finns tillgängligt på klubbens webbsida, samt i pärm i
klubbstugan.
Protokollen läggs till handlingarna.
Rapporter
a) Ekonomi
Uppföljning av resultat per den 30 november jämfört med 2021
års budget, samt saldo på plusgirot redovisades för mötet samt
bifogas protokollet.
b) Styrelsen
Gräsklipparen kommer att lämnas in på service under vintern.
Konstnär har beviljats marknadsföra sina tjänster att måla av
hundar på anslagstavlan i stugan och på Facebook.
Arbete med att sammanställa verksamhetsberättelse -21, samt
verksamhetsplan och budget för -22 pågår.
a) Sektorer och arbetsgrupper
RUS-mental,
Tre medlemmar har genomgått M1 arrangerad av SBK
Närkedistrikt tillsammans med Lindesbergs BK och har för
avsikt att fortsätta M2. Enligt sektorns sammankallande i ÖBK
och distriktet är M2-kursen fylld.
RUS-utställning
Sektorn är för närvarande obemannad, arbetet drivs tills vidare
av styrelsen. Domare, Ann-Catrin Edoff, till planerad utställning
i maj -22 är utsedd. Styrelsen påminns om tidigare styrelsebeslut
att även arrangera inofficiell utställning under 2022.
TÄS, tävling
Förslag till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget
har överlämnats till styrelsen. Sammanställning av
medlemmarnas resultat inför korning av Årets hund pågår.
Medlemmar uppmanas att skyndsamt inrapportera sina
tävlingsresultat. År 2022 planeras aktiviteter som teorikvällar
med tema sök den 11 januari, spår den 27 januari och lydnad i
februari. Inbjudan kommer att kommuniceras via webb- och
facebooksidan, samt e-post till klubbens medlemmar.
Distriktets tävlingssektor planerar för informationstillfälle med
genomgång av nya regler i lydnadsklass 3.
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§ 79

Agility
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget har
överlämnats till styrelsen.
HUS, hundägarutbildning
Vid distriktets utbildning till allmänlydnadsinstruktör deltog tre
medlemmar från Örebro BK som i dagarna klarat sina
examinationer. Under vintern planeras för en unghunds/slyngelkurs. Sektorn har lämnat VP och budget till styrelsen,
inkom kort kommer även verksamhetsberättelse lämnas.
Distriktets har även genomfört en uppskattad helg med
vidareutbildning av distriktets instruktörer där sju instruktörer
från Örebro BK deltog.
Två uppskattade kurser i balansboll har arrangerats på klubben
under hösten.
Tjänstehundsektorn, patrull och räddning
Planering för patrullhundskurs, samt för prova-på-dag med tema
räddningshund, pågår.
Rally/NoseWork/Freestyle
Planering för 2022 års kurser, träningstävlingar, samt officiell
tävling i rallylydnad pågår.
Kurs i nosework planeras till våren.
Kerstin Malm är gruppansvarig för freestylesektionen i sektorn
Specialsök
Många aktiviteter planeras nästa år, som kurser, föreläsningar,
officiella prov och s.k. blindsök. Klubbens samarbete med
Kumla BK planeras fortsätta. Två medlemmar från Örebro BK
har påbörjat distriktets utbildning till specialsöksinstruktrörer.
Stuga/mark
Frågan om fotografier på klubbens ekipage lyftes på nytt,
styrelsen tar med frågan i VP-arbetet.
Nya belysningen lyser upp planen bra. Schäferklubbens del av
klubbens område återstår att åtgärda. Stolparna där är väldigt
dåliga. Klubben har lämnat en ansökan om bidrag till
kommunen. Enligt uppgift ska ansökan ha behandlats den 30
november men hittills har inte klubben fått något besked.
Trivselsektorn
Planering för att hålla serveringen öppen hela tävlingsdagar och
i samband med andra aktiviteter pågår. Även planering av att
arrangera föreläsningar pågår.
b) övriga rapporter
Inga övriga rapporter.
Nomineringar och val vid årsmöte 2022
Valberedningen har enligt stadgar kommunicerat förslag inför val av
styrelse för 2022, dels via klubbens anslagstavla i klubbstuga och
facebook, samt dels via klubbens webbsida.
Medlemmar har fortfarande möjlighet att inkomma med
kompletterande och/eller alternativa nomineringar till styrelsen, dock
senast den 15 december 2021.
Monika Sasse, sammankallande i valberedningen, har inkommit med
förslaget att utse en arbetsgrupp som förbereder nominering av
valberedning 2022.
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Valberedningen får i uppdraget att tillsätta arbetsgrupp med uppdrag att
nominera valberedning vid kommande årsmöte.
RAS, utställningssektor och utställning 15 maj 2022
Klubben har sedan tidigare ansökt om att arrangera officiell
hundutställning den 15 maj 2022.
Styrelsen välkomnar medlemmar att anmäla sitt intresse att ingå i
sektorn och/eller bistå som funktionär inför och under
utställningsdagen. Styrelsen planerar även att gå ut med en efterlysning
via medlemsutskick samt publicera en blänkare på webb- och
facebooksidan.

Beslut

§ 81

Workshop, fokus och aktiviteter 2022-2024
Mötet informerades kort om de fokusområden och aktiviteter som SBK
kongress fastställt ska gälla före hela organisationen för 2022-2024
www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/mal/
Mötesdeltagarna fick även i mindre grupper i uppdrag att skriva ned
minst tre exempel på aktiviteter klubben bör göra inom ramen för de
angiva fokusområdena, dvs
a) avelsansvar
b) prov och tävling
c) frisk och sund organisation
d) frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga hundar
e) utbildning
f) hållbarhet
Sammanställning av deltagarnas förslag bifogas minnesanteckningarna
samt lämnas till styrelsen för vidare hantering i VP-arbetet.

Vice ordförande
och sekreterare

§ 82

Övriga frågor
a) Riskfyllt aspträd
Sekreterare
Status för åtgärd av aspträd vid klubbstugan som behöver tas ned
efterfrågades. Aspen är ej åtgärdad. Styrelsen tar med frågan.
b) Avtackning
Ordförande
Kerstin Wickström avtackades efter att på egen begäran
entledigats från sitt uppdrag som sekreterare i styrelsen.

§ 83

Nästa medlemsmöte
Årsmöte den 13 februari 2021

Ordförande

§ 84

Mötets avslutande

Ordförande

§ 80

Vid protokollet

Bettan Bergström
sekreterare

Kassör

[Protokollet har bekräftats digitalt av
samtliga den 7 december 2021]

Olle Bernhardz
Ordförande

Linn Hammarbäck
Justerare
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