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PROTOKOLL

Distribution

Möte

Protokoll nr.

Styrelse, verksamheter, valberedning, revisorer, Medlemsmöte
Sammanträdesplats
klubbstuga
Klubbstugan
NÄRVARANDE

4/17
Datum och tid

2/10-17 kl. 18.30

MEDDELAT FÖRHINDER

Antal Medlemmar 17st
Ordf. Anders Augustsson, Sekr. Malin N Ögren
Kassör Anna-Carin Mellander, V Ordf. Mari
Lundstedt, Anette Westerlund, Linda Jonsson,
Thomas Gustafsson

FRÅNVARANDE

Åtgärdas av

Färdigt

§37
Öppnande
Ordförande Anders Augustsson öppnar mötet
§38
Justerare

§39
Dagordning

Mötet utser Anders Ögren Carl Wallberg

Eva Hellström och Nina Jonsson anmäler övrig fråga.
Punkt från valberedningen läggs till §43 B. Annars
godkänns dagordningen Bilaga 1

§40
Föregående Malin läser upp de viktigaste. Eva Hellström påpekar
Protokoll
att i de protokollet är formulerat som att klubben tar
på sig ansvaret för funktionärer till SM 2019.
Förtydligande att de är frivilligt att ställa upp om man
vill. Läggs sedan till handlingarna.
§41
Ekonomi

§42
Skrivelser

Bankgiro:
5696-4364

Kassa 2134kr Bank 20 174,49 Placerings konto
130 000kr Resultat plus 27 582,42kr Obet
22 742,05kr Bilaga 2

Inga inkomna

Postadress:
Box 436
891 28 Örnsköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjö

Hemsida: www.sbk-ovik.se
e-post::
info@sbk-ovik.se

Sida

PROTOKOLL

Möte

Medlemsmöte

2 (5)

Protokoll nr.

Sammanträdesdatum

4/17

2/10-17 kl. 18.30
Åtgärdas av

§43 A
Verskamheterna

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Agility Sekr. Malin N Ögren läser upp Agilitys
rapport. Sista sommarcupen hölls 10 augusti med ca
12 deltagare, KM hölls 17 september med 14
deltagare. Meddelar också att porten in till deras
förråd måste ses över.
Rally: Rally cup har hållits 4ggr under säsongen
ca12st ekipage varje gång i snitt. Hösttävlingen är
avklarad med ca 75–80 ekipage under helgen.
Ansökningar för 2018 tävlingar klart.
Tävling Spår och rapporttävling har hållits under
hösten, sök tävlingen blev inställd (Strykning). Ansökt
för tävling 2018 5lydnad, 4bruks, 4Rally och 1 Agility
Lydnad 8 oktober och 4 november är ännu kvar
innan tävlingssäsongen är helt avklarad.
Utsällningen genomförd med ca70 deltagande
hundar. KM Nosework den 29/10-17
Utbildningen: Vi skickar två st från klubben på
grundmodul utbildning i Härnösand. Disskution om
varför inte inbjudan gått ut till alla. Styrelsen
förtydligar kriterierna. Hjälp på två kurser för att
styrelsen ska rekommendera.
Anläggning: Anders Ögren rapporterar om
belysningen som är trasig. Lampor behöver bytas,
Detta görs så fort de finns hos leverantören.
Vibrationerna i stolparna gör att lamporna inte håller
så bra. En ide från Ewa Hellström är att klubben
köper in fler så vi har på lager.16 oktober
vägföreningsmöte 19.00 någon från anläggning
deltar.
Mental: Mh banan är på gång. Felinköpta saker
undrar Margareta Lundmark om de är möjligt att
återlämna. Ronny Östman som köpt sakerna får
återlämna när Mh bana bygget är klart.
IPO: Inget nytt
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§43 B
Valberednin Informerar om att Valberedningen börjat arbeta med
gB
förslag. De kommer läggas ut en annons om
önskemål om förslag till olika positioner.

§44
Styrelsen

Ungdomsgruppen har kommit igång och fortsätter
jobba framåt. Bla med en öppen agility träning den
15 oktober. Tanken är att kunna hålla en träff varje
månad.
Inget nytt om välkomstskylten. Sidensjö Transport
ska själva återställa skylten i de skick den var när
den blev påkörd. Ordf. har försökt få tag på ansvarig
utan att lyckas. Fortsätter ligga på.
Rutiner om inbetalning för kurs ska förtydligas.

§45
Brukshunds Träningen avslutad för terminen men vill boka även
gruppen
torsdagar 2018
Inköp av frisparksgubbar. Mötet tycker att gubbarna
är för dyr och vill att brukshundsgruppen kollar på
andra alternativ. Är de möjligt att tillverka?
§46
Soptömning Har fungerat bra fram tills den här hösten. Tyvärr har
Rutiner
höst städningen uteblivit därav ingen tömning. Datum
kommer inom kort för städdag.
Bajstunnorna hur gör vi med dom? Anläggning får till
uppgift att hitta en lösning.
Margareta Lundmark redogör för hur de varit tidigare
och vill ha bort källsorteringen. Vi vill behålla
miljötänket i klubben. Malin N Ögren gör nya skyltar
till tunnorna. Eleanor Dahlberg tömmer dessa sista
dagarna i månaden, varje månad.
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§47
Leksaker/
Privata saker

§48
Rökning

§49
Instruktörer

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Barnens leksaker: Finns en korg inne och en del
uteleksaker till barnen att använda medans
föräldrarna tränar hund. Monica Sjöberg m.fl. tycker
att leksakerna ska tas bort eftersom de är en
smittorisk och även en säkerhetsrisk. Medlemsmötet
beslutar att ta bort leksakslådan inne men
uteleksakerna får vara kvar och vi köper in ritblock
och kritor.
Privata saker tas bort innan dec 2017. Efter det tar
styrelsen bort de som inte tillhör klubben.

Enligt tidigare beslut ska rökning inte förekomma
närmare än 10m från stugan. Den ska ske vid gamla
träningsboden. Vi fortsätter arbetet med en rökfri
klubb gm att Eleanor Dahlberg gör skyltar för att
tydliggöra vars rökning är tillåten. Hon förankrar med
Anders Augustsson innan skyltarna sätts upp.

Information om att Linda Jonsson och Thomas
Gustafsson skickas på grundmodul i Härnösand med
början lördag. Eventuellt även Yvonne Lindahl.
Anders Högdahl från Umeå tillfrågas att komma och
ha en föreläsning om klickerträning. Linda Jonsson
kontaktar honom.
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§50
Övriga
Frågor

Färdigt

Städningen fungerar inte som man önskar tycker
Nina Jonsson. Styrelsen kollar upp rutiner och den
som städar efter kollar med som missat.
Ewa Hellström vill att dagordningen ska finnas enligt
stadgarna 7dagar före på hemsidan. Styrelsen tar
med sig kritiken och gör förbättring. Styrelsens
föreningskunskap kommer äga rum i dec 2017 då
den från studiefrämjandet blev inställd i Maj 2017.
Revisorerna vill ha protokollen med bilagor
hemskickade.
Anna-Carin Mellander påminner att de är dags att
trycka medlemsblad och skicka ut. Stoppdatum för
sektorerna sätts till 15 oktober 2017.
Eleanor Dahlberg belyser NW KM 29/10-17. Under
tiden KM pågår är de bra om inga andra hundar än
den tävlande rör sig på tävlingsområdet.
Hundens vecka vad hände? Nina Jonsson belyser
problematik om sent påkomna aktiviteter som inte
hann annonseras ut. Vi tar med oss kritiken och gör
nästa hundens vecka ännu bättre.

§51
Nästa
Möte

4/12 kl. 18.30 ”grötmöte”

§52
Avslut

Mötet avslutas 21.00

_______________________
Ordförande: Anders Augustsson

__________________________
Sekreterare: Malin N Ögren

_______________________
Justeras: Anders Ögren

___________________________
Justeras: Carl Wallberg
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