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Protokoll
Ärende:

OBK Medlemsmöte

Datum:

2019-04-24

Plats:

Oskarströms brukshundklubbs klubbstuga

Närvarande:

17 st. Se bifogad lista

§1

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat

§2

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Besvarades med ja

§3

Val av ordförande att leda mötet styrelsens val av
sekreterare
Till ordförande valdes Tomas Samuelsson och till
sekreterare Jenny Fritzon

§4

Val av två justerare tillika rösträknare
Martina Sjögren och Yvonne Johansson

§5

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§6

Rapporter
Styrelsen
KM blir prel. v. 40 5-6 oktober med specialen sök/spår
någon vecka innan.
OBK är för tredje året i rad med på Halmstad går för
vatten. I år är det den 11:e maj 10-15 i
Norrekattspark.
Efter frågor från Oskarströms samhällsförening och
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kommunen om vi har någon ungdomsverksamhet så
har vi bestämt att ha en Prova-på dag för barn och
unga 5-25 år.
Datumet för prova på dagen är 8/6 och är öppen för
alla.

Ekonomi
OBK har samma problem som många andra klubbar i
distriktet att kassören ännu inte kommer åt banken.
Alla fakturor går via ordförande och ekonomin är
stadig.
Bilaga ekonomiskrapport?
Tävling
5/5 Appellspår på Hallabergs hundklubb i OBK:s regi
25/5 söktävling Lägre-Elit
26/5 Lydnadstävling
söker funktionärer till både sök och lydnad anmäl
intresse till Pia Forss
30/5 Noseworktävling på Bokbacken arrangerad av
Carina Alfredsson i OBK:s regi
Tävlingssektorn söker nya krafter. Martina Sjögren
och Karina Malm intresserade.
Läger
Lydnadsläger 11-12:e maj fullt med hund finns
åhörarplatser.
Brukslydnadsläger för Karin Haglund DATUM?
HUS
TJH
Har varit två välbesökta prova-på dagar
KÖK
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STUG-FLYTT
Jenny Fritzon har varit på möte med ”Framtid
Oskarström” och försökt jobba för OBK:s del.
Efter ett samtal med Jenny Axelsson(C) på
samhällsbyggnadsutskottet så visar det sig att de inte
är så insatta i vår situation men inte kommer att göra
något förrän läget är kritiskt.
Anna Fallkvist kollar upp kommunens intresse i
brukshundklubbarna eftersom Halmstad
brukshundklubb sitter i liknande sits.
§7

Skrivelser
Funktionärspoäng:
Vi har ett maxtak på 20p a 100Kr(totalt 2000kr) för
funktionärspoäng fram till årsmötet 2020.
Listan för funktionärspoäng kommer att sättas upp på
anslagstavlan på kontoret.
Hanteringen av funktionärspoäng är beslutad av
Medlemsmötet med reservation för ändring av en
formulering.
Hanteringen av funktionärspoängen
se bilaga.2

§8

Kongresshandlingarna/Distriktet
Ordföranden gick igenom kongresshandlingarna och
mötet tyckte följande:
-Förslag gällande budget så följer klubben FS förslag.
-Förslag gällande valberedningens förslag så följer
klubben FS förslag.
-Förslag 1 Förbundsavgift så följer klubben FS förslag.
-Förslag 2 A, B och C så följer klubben FS förslag.
-Motion
-Motion
-Motion
-Motion
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FS.

§9

Övriga frågor

§ 10

Nästa möte
Medlemsmöte 30/10 19:00

§ 11

Mötets avslutande
Tomas Samuelsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
______________________________
Jenny Fritzon

_______________________________
Tomas Samuelsson

Justeras: ________________________
Martina Sjögren
Justeras: _________________________
Yvonne Johansson
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