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PROTOKOLL

Distribution

Möte

Protokoll nr.

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

5/17
Datum och tid

4/12-17 kl. 18.30

MEDDELAT FÖRHINDER

Antal Medlemmar 23st
Ordf. Anders Augustsson, Sekr. Anette Westerlund
Kassör Anna-Carin Mellander, V Ordf. Mari
Lundstedt, Thomas Gustafsson

Malin N Ögren, Linda Jonsson
FRÅNVARANDE

Åtgärdas av

Färdigt

§53
Öppnande
Ordförande Anders Augustsson öppnar mötet
§54
Justerare

Mötet utser Monica Backerholm, Ingvar Lindström

§55
Dagordning

Dagordningen godkänns

§56
Föregående Belysningen på planerna är åtgärdade. Anna-Carin
Protokoll
Mellander har varit på vägmötet. Ordf. har pratat med
Sidensjö trafik dom ordnar lagning av
välkomstskylten. Anläggning har inte utlyst ngn
städdag hösten 2017 därav ingen städdag.
Efterlysning av skyltar om vars vi röker och
sopsortering.

§57
Ekonomi

Bankgiro:
5696-4364

Kassa 407kr Bank 7098.84kr Placerings konto 111
150 kr Resultat minus 3670.23kr
Eva Hellström undrar om de är samåkning som gäller
för instruktörer till utbildningar. Svaret blir att
samåkninging gäller. Diskussion ang. postbox. Ac
Mellander förklarar att postbox är enda alternativet
eftersom efaktura ej går få för föreningar och
postlåda är inget alternativ då tömning av denna blir
väldigt sällan.
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§58
Skrivelser

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Utbildning till cert utställnings instruktör. Vi har en
som har kvalifikationer att gå ( Görel Andersson ) Har
tackat nej.
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§59
Verskamheterna

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Agility Träningen i Lakasund startar 14Jan 2018 och
håller på april ut 2018. Tiden söndagar 19-21.
Sandra informerar om varför ( för många byten av
tävlingsledare under samma dag) tävlingsledarna
tappat sin licens för agilitytävlingar. Ett nytt teoretiskt
prov hemma är de som krävs för att återfå licensen,
Sandra Lindahl kommer göra provet.
Mental: Rep behöver köpas till dumpen. Ove Sjöberg
gör iordning benen till dumpen. Mia Lundstedt har
ordnat cementplatta och borrat hål, snart klart.
Margareta Lundmark undrar varför hon inte får hjälp (
utav 14 kallade kom 4) och efterlyser nu mera hjälp
under våren för att få färdigt den nya Mh-banan.
Bol: Två lydnadstävlingar har genomförts 8/10 och
4/11 Ca 10 startande varje tävling. En inbjudan om
att utbilda sig till tävlingsledare i lydnad har inkommit.
Kostnad 1500kr och är en webbutbildning. Nosework
km utföll väl ca 10 starter. En kurs för att bli Instruktör
i Nosework kommer hållas i Jan 2018. Ulrika
Hedberg Kollar med Anders Burstedh om han har
möjlighet att komma under jan 2018 och hålla en
Helgkurs i nosework. Ulrika tar även reda på pris.
Rally: Önskar köpa in 40 skythållare för 1500kr
Beslutas att detta är ok
Anläggning: Ronny Östman meddelar att
anläggning rullar på. Och att skoterspåret är draget.
De som utnyttjar motorvärmare uppmanas att se till
att ström fortfarande finns på uttaget när dom åker så
att garaget hålls varmt. Har jordfelsbrytaren löst ut
måste man kontakta anläggning. Ronny har försökt
fixa agilityporten men inte problemet, den är stängd
nu provisoriskt.
Utbildning: Ingen närvarande
Ipo: Ingen närvarande
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§60
Styrelsen

§61
Övriga
frågor

§62
Nästa
Möte

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Årsmötet ska hållas på Studiefrämjandet den 18/22018 kl. 14.00
Oringen kommer att få hyra husvagn/husbilsplatser
för 100kr dygn utan el. Vi räknar med att kunna hyra
ut ca 12 platser. Styrelsen kommer sätta ihop ett pm.
om detta.
Sbk firar 100år Öbk väljer pga. hög kostnad att inte
skicka ordförande till jubileet.
Träning i Gideå plantskola har påbörjats söndagar
10-12 alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Diskussion om de är ngn som är intresserad av att
gå ringsekreterar utbildningen som är ett krav för att
gå utställnings instruktör.
Träning inne i klubbstugan under vintertid är okej och
Eleanor Dahlberg rensar ur stugan så möjlighet finns
till träning. Eleanor lägger ut en blänkare på fb när
stugan är klar.
Agility SM kommer gå i Sundsvall 29/6-1/7-2018.
Intresse om SBK kläder och sambeställning
efterfrågas efter diskussion lades ett sådant
alternativ ner.
Viktigt att alla utbildningar läggs ut på hemsidan så
att alla medlemmar har möjlighet att ansöka
Ipo hindren står ute varför?
En stor eloge delas ut till inspirations gruppen för
deras arbete under 2017

Årsmötet 18/2-18 kl. 14.00 Studiefrämjandet
Örnsköldsvik
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Färdigt

§63
Mötet
Avslutas
Avslutas 19:45 och sedan intogs gröt och
skinkmacka.

_______________________
Ordförande: Anders Augustsson

__________________________
Sekreterare: Anette Westerlund

_______________________
Justeras: Monica Backerholm

___________________________
Justeras: Ingvar Lidström
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