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PROTOKOLL

Distribution

Möte

Protokoll nr.

Styrelse, verksamheter, valberedning, revisorer, Medlemsmöte
Sammanträdesplats
klubbstuga
Klubbstugan
NÄRVARANDE
28st medlemmar

MEDDELAT FÖRHINDER

Ordf. Anders Augustsson, Kassör Anna-Carin
Mellander, Sekr. Malin N Ögren, Tomas
Gustafsson

Marie Lundstedt

5/18

Datum och tid

3/12-18

FRÅNVARANDE

Åtgärdas av

§47
Öppnande

Ordf. Öppnar mötet kl. 18.30

§48
Justerare

Till justerare väljs Josefin Noren och Erika Svensson

§49
Dagordning

Färdigt

Godkänns
Bilaga 1

§50
Föregående Läses igenom och läggs till handlingarna
Protokoll
§51
Ekonomi

Kassa 314 kr Bankkonto 1874,13kr Placering 136
000 kr Resultat plus 36 589,54kr
Obet 1542,50kr
Jämfört resultat mot budget sista tio åren. Från 2007,
sju år har vi gått plus på resultatet. Året 2018 blir de
8: onde. En fråga om stamboksavgiften kommer upp.
Hur stor är den? Kassörens svar blir att de är olika
för olika arrangemang. Påminner att de är dags att
lämna in budget och verksamhetsberättelse samt
verksamhetsplan.
Beslutas att Veronica på Bol köper in 2st
framåtsändande gubbar och två koner.
Bilaga 2

§52
Skrivelser

Bankgiro:
5696-4364

Inga inkomna

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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5/18

3/12-18
Åtgärdas av

§53
VerksamHeterna

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Agility: 4 cuper och ett km. Tävling kommer att
anordnas nästa år 15-16 juni 2019. Uppmanar alla
att boka in denna helg så vi kan hjälpas åt.
Vinterträningen är igång på Lakasund 2,9/12 och
16/12. 6/1-31/3 Är de också hyrt söndagar för agility.
Alla som vill är välkomna, kostnaden för ridhuset
delas på de som deltar. Kontaktperson
Agilityansvarig
Rally: Inga domare är klara för dubbeltävlingen i
Mars men svar inväntas från två tillfrågade. Inomhus
lokal för tävlingen önskas tips på.
Anläggning: Ingen närvarande. Enl. Rapport.
Toaletten är bytt. Uppfarten är fixad med att röret och
stenen är borta. Broarna är byggda och skoterleden
är röjd. Trasigt Eluttag i uthyrningsrummen fixade.
Frågor till anläggning, Handtag till mellandörren i
garaget samt eluttag trasigt ute på väggen.
Bol: Tävlingen i november blev lyckad. Mötet för
regelrevideringen hade dålig uppslutning. Under
vintern kommer tävlingsledarutbildning och tävlings
sekreterare hållas. Två anmälda till tävlingsledare.
Utbildning: Alla höstens kurser är avslutade. Valp,
Rally och Allmänlydnad. Lite info om hur viktigt de är
med nya instruktörer.
Tjänstehund: Ingen närvarande. Enl. rapport blev
årskonferensen inställd och de tränar på.
Mental: Banan är intagen. Ett möte i november. Med
dålig uppslutning nytt möte planeras i Jan 2019
Utställning:’Planerar att ha en inofficiell utställning
Ungdom: Ingen närvarande.
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§54
Styrelsen

§55
Valberedningen

§56
Övriga
frågor

§57
Nästa möte

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Träningen i Gideå har dragit igång och vi står för
kostnaden 250kr enl. ST§ 72. 10-12 på söndagar.
Mattan läggs in i klubbstugan.
Info om Au beslut och andra styrelsebeslut.
Klickerkurs till aktiva ( De som hjälp till)
Dags att ansöka om Klubbens priser
Vill ha fler förslag till valberedningen. Presenterar de
nya förslaget till kassör och vill att denna ska få
komma in redan 1Jan och gå på sidan om.

Spegel till teorisalen. Carglas blev för dyrt vi
fortsätter leta. En fråga om de kommer skottas upp
en träningsplan som vanligt på agility under vintern.
Svar ja på den. Lyset till denna måste ses över då
uttaget står öppet och de orsakar fukt i uttaget. De
har kommit en fråga till agility om Flyball maskin. Är
de något vi kanske ska köpa in. Nycklar till
klubbstugan behöver ses över.
Anordna ngt roligt på sportlovet
Löptikar med tikskydd får vistas inne i
träningslokalen. En medlem tar upp piss off om ngn
hund skvättar.
För de som vill ha Årsmötets handlingarna innan
årsmötet kommer de finnas tillgängliga som tidigare
år i klubbstugan men på toaletten som är öppen för
alla. Vid kontakt kan även möteshandlingar skickas
ut.

Årsmöte 24/2-2019 kl. 14.00 på studiefrämjandet
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§58
Mötets
Avslut

Färdigt

Ordf. avslutar mötet 20.45

_______________________
Ordförande: Anders Augustsson

__________________________
Sekreterare: Malin N Ögren

_______________________
Justeras: Josefin Noren

___________________________
Justeras: Erika Svensson
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