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

2/18
Datum och tid

4/6-18

NÄRVARANDE
28st medlemmar

MEDDELAT FÖRHINDER

Ordf. Anders Augustsson, Kassör Anna-Carin
Mellander, Sekr. Malin N Ögren, Marie
Lundstedt, Åsa Dhalqvist,

Tomas Gustafsson, Monica Backerholm
FRÅNVARANDE

Åtgärdas av

§13
Öppnande

Ordf. Öppnar mötet kl. 18.30

§14
Justerare

Till justerare väljs Christina Lund och Yvonne Lindahl

§15
Dagordning

Färdigt

Godkänns med följande tillägg Utställning läggs till
bland verksamheterna.

§16
Föregående Årsmötesprotokollet är justerat och finns publicerat
Protokoll
på hemsidan samt i pärmen i klubbstugan.
&17
Ekonomi

§18
Skrivelser

Bankgiro:
5696-4364

Kassa 1249kr Bankkonto 10 776,87kr Placering 100
000kr Resultat plus10 027,28 Obetalt TV Ludvig
skott 1063kr Maria Brandell 16 778,65kr
Medlemsavgift distrikt 1037,50kr Webb 375kr Kund
fodring 4130kr från SBK tävling
En fundering om hur vi ligger till budgetmässigt totalt
i klubben kommer från en av medlemmarna.
Kassören informerar att vi ligger bra till 42% av
budgeterade inkomster.

Inga inkomna skrivelser

Postadress:
Box 436
891 28 Örnsköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjö

Hemsida: www.sbk-ovik.se
e-post::
info@sbk-ovik.se
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§19
VerksamHeterna

Bankgiro:
5696-4364

2 (3)

Protokoll nr.

Sammanträdesdatum

2/18

4/6-18

Agility: Sandra ej närvarande men skickat info. En
Cup har gått av stapeln med 12 deltagande.
Fortsätter med Cuperna under sommaren
tillsammans Rallylydnad. L1:an behövs för att vi ska
kunna få fler instruktörer till agility. När L1an har
hållits är tanken att dessa även ska gå a1
Rally: En sommar cup har hållits med 12deltagande.
18/6 13/8 17/9 Ångermanlands cupen hålls här 4/7.
Eva Christensen dömer vår del av cupen. Fler
rallyskrivare behövs intresseanmälan har lagts ut
men inga intresserade ännu
Anläggning: Riktar tack till alla som deltagit i
städdag och målat. Även till Mats som lagat
bänkarna. Upplyser att de är tacksamt om alla
plockar bort sina saker så underlättar de underhållet
av gräsmattor och materialet håller bättre. Fråga om
när grusplanerna ska rivas. Och hur långt borta
stuprännorna är.
Bol: Första tävlingshelgen är över med mycket gott
resultat. Lydnadstävlingen den 9juni ställs in pga. för
få tävlande och ingen domare i närheten. Spånar om
framtiden och hur vi kan få fler engagerade.
Utbildning: Linda ej närvarande och har meddelat
att inget nytt från sektorn.
Tjänstehund: Emma ej närvarande men har
meddelat att hon deltagit på Hundens dag och där
informerat om patrullhund och klubben.
Mental: Årets första Mh har hållits den 20Maj med 8
deltagare. Banan är sedan fredagen innan godkänd
och klar. Beskrivarkonferance för övre Norrland har
hållits hos oss den 6Juni.
Utställning: Den inofficiella utställningen hålls den
10Juni med 35 anmälda. Kök fattas fortfarande.
Planerar för en inoff även under hösten.
Ungdom: Anders Augustsson informerar lite om hur
dom resonerar. Prova på dagar. Börjar med agility
20Juni
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Åtgärdas av

§20
Styrelsen

§21
Övriga
Frågor

Färdigt

O-ringen: vi tar upp datum och fyller på listan för
funktionärer på passen.
Upplyser om hur viktigt de är att ha hunden kopplad
på klubben. De kommer också upp att de
förekommer att man inte plockar upp bajset efter
hundarna. Vi försöker få till fler bajstunnor. Malin N
Ögren tar kontakt med miljökontoret och ser om dom
kan skänka tunnor.
Anders Augustsson läser upp den nya miljöpolicyn.
GDPR och drönare. Vi har sagt nej till de under
aktiviteter på klubben.

Hur anmäla till utbildning. Vi har för lite kurser.

§22
Nästa
Möte

6 augusti 18.30
Ekonomimöte 18.00

§23
Mötets
Avslut

Mötet avslutas 20.25

_______________________
Ordförande: Anders Augustsson

__________________________
Sekreterare: Malin N Ögren

_______________________
Justeras: Christina Lund

___________________________
Justeras: Yvonne Lindahl

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
Box 436
891 28 Örnsköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Västansjö
Järpesmyran

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

