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PROTOKOLL
Distribution

Möte

Protokoll nr.

Styrelse, valberedning, revisorer, klubbstuga

Medlemsmöte

7/21

Sammanträdesplats

Datum och tid

Klubbstugan

6/12-21 kl 18.30

NÄRVARANDE

MEDDELAT FÖRHINDER

Ordf. Monica Backerholm, vice ordf (sekreterare
för dagen), Susanne Gunnarsson, kassör AnnaCarin Melander,
Mari Lundstedt, Malin N Ögren, Helena
Hägglund, Julia Hörnfeldt, 17 medlemmar

FRÅNVARANDE

Åtgärdas av

§ 71
Öppnande

Mötet öppnas av ordf. Monica Backerholm.

§ 72
Justerare

Till justerare väljs Elin Molander och Josefin Norén

§ 73
Dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg att punkten
anläggning läggs till som §78

§ 74
Föregående Protokoll från 4/10 sammanfattas av ordförande.
protokoll
Protokollet läggs till handlingarna

§ 75
Ekonomi

Bankkonto: 8157,28
Placeringskonto:210 000 kr.
Resultat +82 585,72
.

Bankgiro:
5696-4364

Postadress:
Box 436
891 28 Örnsköldsvik

Besöksadress:
Klubbstugan
Järpesmyran
Västansjö

www.sbk-ovik.se
e-post::
info@sbk-ovik.se

Färdigt

Sida

PROTOKOLL

Möte

Medlemsmöte

2 (7)

Protokoll nr.

Sammanträdesdatum

7/21

6/12-21 kl 18.30
Åtgärdas av

§ 76
Skrivelser

Skrivelse ang. behovet av rallydomare. Helene
Åhlstig och Britt-Marie Törnqvist kommer att utbildas.
Vi är sammankallande för valberedningen i distriktet.
Ett Zoommöte har genomförts med klubbarna och
distriktet. Det som behövs är ett fyllnadsval till kassör
eftersom nuvarande valt att avgå ett år i förväg.
Förslag på kassör kan lämnas till Anna-Carin
Melander.
Möte har genomförts med distriktet, detta föredrogs
av Anna-Carin. Nästa år ska det hållas tre
distriktsmöten. Tanken är ett fysiskt möte där alla får
träffas. Önskemål framkom att det ska finnas en
kontaktperson i distriktet som ska vara tillgänglig för
alla. Önskemål om utbildningar framkom också,
distriktet försöker ordna det som efterfrågas. Vi
uppmanas inventera våra klubbar om patrullhundar.
Det kommer också att bli en hel del regelrevideringar
framöver. Protokollet från detta möte bilägges.
Se bilaga 1
Förslag har inkommit till ny styrelse. Förslag kan
fortfarande sändas till styrelsen via infoadressen
fram till 15/12.
Vi har genomfört en inventering av klubbens
anläggning som skickats in till kommunen.
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§ 77
Verksamheter

Bankgiro:
5696-4364

Agility: Träning på onsdagar i Bjästa, 14
fullbetalande. En kurs kommer att bli i december för
Gustav Elgh. Det blir även en tredagars tävling i juni.
Rally: Bara individuella träningar just nu.
Skrivarutbildning kommer att ordnas, två
intresserade.
Anläggning: se §78 nedan
BoL: Bruks och lydnadsutbildningar kommer att
hållas för intresserade att bli skrivare.
Utbildning: Alla kurser avslutade. Studiefrämjandets
föreläsning genomfördes av en deltagare som följde
föreläsningen hemma.
Mental: MH kommer att hållas under nästa år. Fler
figuranter önskas. Batteriet intaget för vinterförvaring.
Utställning: Två domare helt klara till nästa års
officiella utställning 2/7-22. En inofficiell kommer
också att hållas.
NoseWork: Nybörjarkurs och tävlingsinriktad kurs i
januari för Marie och Tony Krigh, kurserna
fulltecknade.
Webb: inget att rapportera
IGP: ingen verksamhet
En ungdomsgrupp inom agility kommer
förhoppningsvis att startas upp.
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§ 78
Anläggning

Ett möte har genomförts, en anläggningsplan har
upprättats och delades ut. Vissa punkter har
åtgärdats. Skoteransvariga kommer att köra upp
slingan i vinter. Grusplanen kommer att skottas upp
delvis för träning i vinter.
Vi fortsätter att bekämpa mössen inomhus med
fällor.
Margareta Lundmark har tittat på värmepumpar och
tagit in offerter, detaljer: 23000kw förbrukar
byggfläkten i garaget, och en värmepump bara
hälften.
Efter tips och offerter har valet fallit på Polarpumpen,
och en pump från Mitsubishi Electric Ninja FT25
(21 983kr) som tar upp till 120 m2. Funderingar finns
på att installera den nya i klubbstugan och den
gamla i garaget. En flytt kostar ca 2000 kr. Lokal
entreprenör utför jobbet. Mötet beslutar att beställa
ovanstående pump. Platsen för montering
diskuterades.
Julia Hörnfeldt presenterade ett förslag ang. digital
skärm till championattavlorna. Vi röstar om alla
championtavlor ska tillbaka upp på väggarna.
Omröstning:
10 pers vill inte ha upp tavlorna.
13 pers vill att tavlorna ska upp.
Eleanor och Rita tar på sig att sätta upp tavlorna.
Vi tar också fram kostnaden för en bildskärm som
kan visa bildspel om klubbens händelser.
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§ 79
Från
styrelsen

Vi har haft kontakt med Länsstyrelsen som har ett
projekt med grupper av arbetslösa som kan erbjuda
enklare snickerihjälp. Det kommer mer info framöver
ang detta. Vi har anmält intresse.
Det har diskuterats i styrelsen hur vi ska kunna ta
fram ett belöningssystem när man hjälper till vid
aktiviteter. Frågan lämnas därhän då det är svårt att
ta fram något rättvist. Inget intresse för frågan
visades på mötet.

§ 80
Skotträning

Bruksträning med skott på Hundtorpet. Erik Thalén
berättar hur de fungerar på andra klubbar.
Diskussioner om hur och när vi får detta fungerar
bäst.
BoL har två förslag:
alternativ 1:
torsdagar kl. 18.30-19.30
alternativ 2:
torsdagar kl. 20.00-21.00
Samt att skotträning under september och oktober
flyttas till söndagar kl. 11-12 (ej vid arrangemang
och älgjakt)
Medlemmarna röstar
Alt 1 13 pers
Alt 2 4 pers
Beslut fattas om alt. 1.
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§ 81
Hantering
av Löptikar

§ 82
Övriga
frågor

BOL-gruppen föreslår att löptikar får vistas på
appellplanen (planen längst ner), dock inte en
vecka innan ett arrangemang, (MH, brukslydnadstävling). Arrangemangen finns utlagda i
kalendern.
BOLs förslag diskuterades och godkändes.

Ett förslag framkom att det är önskvärt att det finns
klubbvärdar på plats under träningskvällar, dessa har
legat nere under Corona.
Ullmaxförsäljningen gav nästan 14000kr i förtjänst.
Utställning vill att vi köper in ett program som
hanterar anmälningar för utställning. Då det tar
mycket tid att hantera manuellt. Detta kostar ca
6000kr + 21kr per hund. Vi bestämmer att styrelsen
och utställning träffas och diskuterar saken.
Årets ÖBK.are 2020 har utsetts. Ordförande läser
upp motiveringen. Priset tillfaller ”köksgänget” som
består av Monica och Ove Sjöberg, Ingrid och Kenth
Andreasson.

§ 83
Nästa möte

§ 84
Avslut

Bankgiro:
5696-4364

Nästa möte, årsmöte den 20 februari 2022.

Ordförande avslutar mötet kl. 20.10 och välkomnar
att ta för sig av gröt med tillbehör.
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______________________
Ordförande: Monica Backerholm

__________________________
Sekreterare: Susanne Gunnarsson

_______________________
Justeras:

___________________________
Justeras:
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