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PROTOKOLL

Distribution

Möte

Protokoll nr.

Publiceras på hemsida, i pärm på klubben

Medlemsmöte

2/19

Klubbstugan

3/6-19, kl 18.30-19.45

Sammanträdesplats

NÄRVARANDE
26 st medlemmar

Datum och tid

MEDDELAT FÖRHINDER

Ordf. Åsa Dahlqvist, Vice ordf Mari Lundstedt,
kassör Anna-Carin Melander, ledam. Monica
Backerholm (mötets sekreterare) samt suppl:
Alex Bergman, Linda-Li Isaksson

Malin N Ögren
FRÅNVARANDE

Åtgärdas av

§12
Öppnande

Ordförande öppnar mötet kl.18.30.

§13
Justerare

Till justerare väljs Nina Jonsson och Monika Sjöberg.

§14
Dagordning

Färdigt

Godkänns.
Bilaga 1.

§15
Föregående Protokoll från medlemsmöte 8 april finns publicerat
Protokoll
på hemsida och i klubbstugan.
§16
Ekonomi

§17
Inkomna
skrivelser
§18
Verksamheterna

Bankgiro:
5696-4364

Kassa: 2 596 kr, bank: 26 350,50 kr,
placering: 115 000 kr, resultat: + 41 852,12 kr.
Bilaga 2.
Resultatrapporter för enheterna delades ut till
ansvariga.
Inga inkomna skrivelser att redovisa.

Agility: Ca 600 startande i tävlingen 15-16/6.
Funktionärsträff hålls 13/6. Problem att hitta toaletter
att hyra även bekymmer med tävlingsplanen.
Äldre hinder har sålts
Rally: Ångermanlandscupen hölls 6 maj på klubben.
Det är svårt att få domare till höstens tävling.
Postadress:
Box 436
891 28 Örnsköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Västansjö
Järpesmyran

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

Färdigt

Anläggning: Planen är i dåligt skick och behöver
fräsas upp för att sås om. Det planeras efter agilitytävlingen. Digitalt formulär för bokning av rum och
husvagn tas fram för att publiceras på hemsidan.
Gårsbacken informeras (fömedlar våra rum).
BoL: Få tävlande tyvärr, en lydnadstävling har ställts
in. Lyckade brukstävlingar har genomförts. Styrelsen
kollar med distriktet om tävlingarna kan samordnas
bättre.
Utbildning: Kurserna igång, förfrågningar om kurser
i höst har inkommit. Ev ordnas fler föreläsningar i
höst. Ungdomsaktiviteter efterfrågas liksom Prova-på
dag. Västar köps till aktiva instruktörer, nya instruktörer får en väst efter två genomförda kurser.
Tjänstehund: Deltog på Öviksmässan.
Mental: 18/5 genomfördes årets första MH och 9/6
genomförs nästa. Fika/lunch erbjuds. Positiv respons
från deltagare.
Utställning: En inofficiell utställning har genomförts
med ca 40 deltagare.
Ungdom: Har genomfört en ungdomspromenad.
Webben: Tänk på framförhållning. Kursutvärdering
finns på hemsidan.
§19
Från
styrelsen

Styrelsen har beslutat utse en sponsoransvarig och
en arbetsgrupp för att samordna sponsringen. Viktigt
att budskapet är att vi säljer reklamplatser.
Styrelsen har kontakt med en föreningscoach för att
tillsammans med valberedningen utveckla arbetet.
Beslut har fattats om att ge Cornelia Ingelsson en
gåva då hon kommer att delta i SM i agility.
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§20
Övriga
frågor

-

§21
Nästa möte
§22
Mötets
avslut

Färdigt

Det ordnas inget MT eftersom det inte finns
någon bana på klubben (reglerade krav som kan
vara svåra att uppnå).
BoL har kontaktat Solänget angående inomhusträning kommande vinter. Återkommer med mer
info, bla om kostnad.
Studiefrämjandet arrangerar Naturens dag 17/8,
utlovat att vi deltar.
Det har tidigare beslutats att en ny dator ska
köpas in, den gamla sparas som reserv.
Avtackning har gjorts till de som avgått från
styrelsen och verksamheterna.
Anläggning ansvarar för rumsuthyrningen och
har utsett medhjälpare. Tyvärr missade styrelsen
att informera alla berörda om förändringen.
Styrelsen får i uppdrag att undersöka orsak till
det låga deltagarantalet på våra tävlingar.
På lördag 8/6 är det invigning av det
uppsnyggade uterummet.
Rökförbud gäller from 1 juli. Ej tillåtet att röka på
allmän plats. Styrelsen återkommer med mer
information om hur det ska hanteras hos oss.

Måndag 5 augusti kl 18.30.
Mötet avslutades kl 19.45.

_______________________
Ordförande: Åsa Dahlqvist

__________________________
Sekreterare: Monica Backerholm

_______________________
Justeras: Nina Jonsson

___________________________
Justeras: Monika Sjöberg
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