Sida

1 (5)

PROTOKOLL

Distribution

Möte

Protokoll nr.

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

2/15
Datum och tid

2015-06-01, 19.00–21.05

MEDDELAT FÖRHINDER

19 medlemmar närvarande, varav från
Görel Andersson
FRÅNVARANDE
styrelsen; Annica Blom (AB) ordf, Anna-Lisa
Hamberg (ALH) sekr, Anna-Carin Melander
(ACM) kassör, Eleanor Dahlberg, Nina Jonsson
Åtgärdas av

§14
Öppnande

Ordförande Annica Blom öppnar mötet och hälsar
alla välkomna.

§15
Justerare

Att justera dagens protokoll utses Anders Ögren och
Sandra Lindahl

§16
Dagordning

Förslag till dagordning, godkänns, se bilaga 1.
Margareta Lundmark (ML) och Anna-Carin Melander
anmäler övrig fråga.

Färdigt

§17
Föregående protokoll 2015-04-13 upplästes. Eva
Föregående Hellström kommenterar §10; förslag till medlemmar i
protokoll
valberedningen. Val av dessa sker på nästa
medlemsmöte, under punkten Val. Protokollet läggs
till handlingarna.

§18
Ekonomi

Bankgiro:
5696-4364

Kassör Anna-Carin Melander redogör för klubbens
hela ekonomi:
Kassa
3 901,00
Bankkonto
19 850,52
Kök
3 225,01
Placeringskonto 180 000,00
Resultat
+ 34 788,16
Obetalda fakturor ca 5000 (Vattenfall, Öviks
Kommun – tryckkostnad av medlemsblad)
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Järpesmyran
Västansjö

Telefon:
0660-371042
e-mail:
sekreterare@sbk-ovik.se
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§19
Skrivelser

§20
Rapport
verksamhet

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Annica redovisar skrivelse från SBK ang användande
av stackel. Skrivelsen finns att läsas i sin helhet på
SBK:s hemsida.
Anna-Lisa Hamberg redovisar information från
Studiefrämjandet Mitt, ang organisationsförändring.
Margareta informerar ang SBK:s förhoppning om
utökning av antal medlemmar, och att hon
tillsammans med Monika Sjöberg (MS) önskar tvätta ML och MS sommaren
tygstolarna i klubbstugan. Mötet beslutar att tvätt av
stolarna ska genomföras.
Mental – Bengt Lund rapporterar. MH 7/6 med 8
hundar anmälda. Sena anmälningar försvårar
planeringsarbetet. Figurant utbildning genomförd,
Tina Eriksson ny figurant, samt uppdatering Car
Wallberg och Peter Burland. Saknas figuranter till
kommande MH och MT.
Rallylydnad – ingen närvarande
Agility – ingen närvarande
Utställning – ingen närvarande
Bruks och Lydnad – Eleanor rapporterar. 23-24/5
Lydnadstävling, SÖK, SPÅR och Skydd genomförd.
Lydnadstävling 6/6, med 18 anmälda.
Kurs (1000-1300kr/deltagare inkl viss utrustning) i
Nosework planeras i Nordmaling, max 6 deltagare
med 6 tillfällen samt avslutningskväll.
Intresseförfrågan läggs ut på hemsidan. Planerade
tävlingar för 2016 är inlämnade
Webbmaster – ej närvarande
Räddning – Susanna Sundell rapporterar. Låg
aktivitet. Inga utbildningar planerade norr om
Sundsvall. Susanna har pensionerat sin hund Freia,
men planerar att fortsätta vara aktiv inom Räddning,
bla som domare vid prov.,
Anläggning – Nina rapporterar. Domarskulen är
ställda på plats, men behöver förankras. Takplåt på
stugan sitter löst. Behöver åtgärdas.
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Utbildning – Sandra rapporterar. Har försökt få
kontakt (via mail) med klubbens instruktörer, men
inte fått svar. Det innebär stora problem med
kursverksamheten och i förlängningen medlemstapp.
Förfrågan från Naturens dag ang deltagande från
ÖBK, Agility planerar deltagande, Bruks och Lydnad
har lydnadstävlingar denna dag, 22/8.
Annica undrar om verksamhetsansvariga har lyckats
engagera medlemmar i resp. verksamhet, samt ngn
form av återkoppling/feedback efter genomförda
tävlingar. Återkoppling rekommenderas att planera in
i samband med verksamheternas egna möten.
Mötet ajourneras för fika, 19.45–20.05
§21
Från
Styrelsen

Bankgiro:
5696-4364

Eleanor informerar från Lokalklubbskonferensen
MND. Se MNDs hemsida för minnesanteckningar
från lokalklubbskonferensen.
Anna-Lisa redogör från diskussion med Kjell-Åke
Persson angående åtgärd av fuktintrång i kupans tak
(sekretariat). K-Å misstänker att det beror på
kondens som uppstår när det är varmt i rummet och
kallt ute. Rekommenderar att vi har uppsikt över
taket och avvaktar över sommaren om det utvecklas
mera fuktfläckar i samband med regn. Om inte – då
är det sannolikt kondens. Och då åtgärdas det. .
Medlemsinloggning kommer snart att vara i bruk.
Görel Andersson, Webbmaster, anslår på Hemsidan
och ÖBK:s Facebooksida när det är klart. Den
tidigare Webbdatorn överlämnas till verksamhet
Utbildning.
Rutin för Uthyrningsrum och Husvagnsparkering,
finns anslaget på Hemsidan.
Pågår utredning av fast telefoni och
internetuppkoppling.
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Färdigt

Anna-Carin har gjort översyn av nyckelhanteringen.
Eva Hellström, revisor, har i mail till styrelsen
ifrågasatt styrelsens beslut att sponsra SÖK- och
Tävlingslydnadskurs i Maj månad. Annica redogör för
styrelsens argument inför beslutet, och framför
styrelsens ursäkt att styrelsen missade att anslå
informationen på hemsidan. Medlemsmötet beslutar
att bifalla styrelsens beslut att sponsra nämnda
kurser med 2000kr/kurs. Att ses som medlemsvård.
Olyckligtvis blev Frida Wallén sjuk, planerad kurshelg
9-10/5, men nytt kurstillfälle planeras. Och redan
anmäld adeltagare har förtur.
Annica efterlyser anslagstavla för medlemmar vid
entrén, Tina Eriksson ordnar.
§22
Övriga
frågor

Bankgiro:
5696-4364

Margareta undrar vem som har ansvar att ordna
utrustning mm inför kurser, prov mm? Svar –
kursledaren, som kontaktar verksamhetsansvarig för
tillgång till materiel.
Anna-Carin informerar om aktiviteten Friska
Örnsköldsvik. Risk att klubbens verksamheter,
mentaltester bla, påverkas negativt av att
allmänheten rör sig i markerna under pågående test. AB
Beslutas att styrelsen tar kontakt med arrangören
och påtalar problemet.
Christian Thyrén efterlyser plats för rökare. Hänvisas
till rökrutan vid parkeringens nedre hörn.
Uppvaktning av medlemmar som fyller jämnt, från 40
och uppåt? Det* bygger på medlemmars kännedom,
eftersom medlemslistan inte längre ger all
information.
*Justering SL
Sandra efterlyser medlemmar och instruktörer* som
vill samarbeta med henne i att anordna en enklare
variant av Agilitykurs.
Nina efterlyser medlemmar som kan ta ansvar att
grilla hamburgare på Träningskvällar/tisdagarna.
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§23
Nästa möte

Nästa medelsmöte 150803.

§24
Avslut

Annica avslutar mötet.

_______________________
Ordförande: Annica Blom

__________________________
Sekreterare: Anna-Lisa Hamberg

_______________________
Justeras: Anders Ögren

___________________________
Justeras: Sandra Lindahl
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