Ockelbo Brukshundklubb
C/O B-M Larsson
Vallsbo Stockholm
816 94 Ockelbo

Protokoll

MEDLEMSMÖTE
Plats: Klubbstugan Forn Wij
Tid: 2019-09-05 kl. 19:00
5st medlemmar utom styrelsen deltar under mötet

§39 Mötets öppnande.
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet

§40 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkännes

§41 Val av justerare.
Anna Loven justerare

§42 Inlämning av övriga frågor.
Vad vill medlemmarna ha med på medlemsmötet
Träningsledarbevis
Medlem eller inte på temakvällar
ungdomar
3 November på Fornwij

§43 Rapporter:
- Kassör – Kassören meddelar att det ser bra ut och att vi ligger på plus. Vi har fått bidrag, men
fått avslag på bidrag för ramp till klubbstugan.
- Tävling – Skriftlig rapport från tävling bilaga 1.
- Agility - temakväll agility
- HUS – Pågående kurser valpkurs, viltspår, småstjärnekurs samt flera temakvällar
- PR – Facebook och hemsidan uppdateras kontiunerligt. Alla medlemsmötes protokoll finns
på hemsidan för att alla att läsa.
- Kök – Vi har en kvinna som kan tänka sig att ställa upp att vara i köket under MH och tävling .
Elvispen har gått sönder, ny ska inhandlas.
- Stuga - Förslag att sätta nägra krokar i väggarna i stugan för att kunna lämna hunden när man
går och köper fika. Anna Linder fixar detta.

-Rallylydnad – Temadag i rallylydnad
- Nosework - Temakväll anordnas
- Styrelsen – Förfrågan att köpa in en diskmaskin. Ylva har hämtat broschyrer. En på en
bänkdiskmaskin och en på 45cm diskmaskin.
Styrelsen har köpt in två nya skyltar.
- Övrigt -

§44 Övriga frågor.
Träningsledarbevis – Flera medlemmar har inte fått information angående att dessa är klara
och ligger i ett kuvert på kontoret. De har som är på mötet tar sina.
Medlem eller inte på temakvällar – Förslaget är att icke medlemmar ska vara välkomna men
att de får betala ett högre pris. Funderingar kring vad som gäller angående försäkringar och
inte.
Ungdomar - Ungdomar efterfrågar agility. Vi tappar medlemmar till andra klubbar då vi inte
har någon agilityverksamhet just nu. Temakväll i agility kommer att anordnas, samt temadag
för ungdomar.
3 November på Fornwij – Guidad tur mellan kl.14-16, med andra olika aktiviteter under
em/kvällen kommer att anordnas av Ockelbo kommunen. Frågan är om vi kan tänka oss att
servera fika under denna dag mot en ersättning. Några visar intresse. Anna-Lena kollar upp
vad klubben får för ersättning.
Vad vill medlemmarna ha med på medlemsmötet –
Synpunkterna är att det viktigaste frågan på medlemsmöte är att ta övriga frågor. Annonsera
bättre t ex på facebook ca en vecka innan medlemsmöte.

§45 Ekonomiska frågor.
Tävling köper in två ”nya” utställningstält.
Styrelsen har mandat att bestämma vilken diskmaskin ska inhandlas.

§46 Beslut tagna under mötet
Tävling köper in två nya utställningstält.
Styrelsen har mandat att bestämma vilken diskmaskin ska inhandlas.
Vi ska försöka fånga upp och satsa på ungdomarna.
Temakväll är öppet för alla, även icke medlemmar. 100Kr för medlemmar och 150kr icke
medlemmar. Skriv alltid ut att alla deltagare måste ha giltig hemförsäkring eller
olycksfallsförsäkring. Det ska också skrivas i att vi samarbetar med studiefrämjandet.

§47 Nästa möte.
Nästa möte är 17 oktober kl.18

§48 Mötets avslutande.
Ordförande avslutar mötet.

________________________

________________________

Ordförande Anna-Lena Åström

Sekreterare Karin Persson

________________________________
Justerare Annika Loven

