
 
 
Örebro Brukshundklubb 
Protokoll 29 juni 2021 
Medlemsmöte 2 § 23- § 39 
 
 
      § 23       Röstlängd, antal medlemmar 
 17 medlemmar närvarande på mötet.  
 

§ 24 Mötets öppnande  
 Ordförande Olle Bernhardtz förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  
 
§ 25 Val av ordförande att leda dagens möte 
 Till ordförande för mötet valdes Olle Bernhardtz.  

 
      § 26 Val av två justerare:  

Till justerare valdes Bettan Bergström och Christer Grandin 
 

§ 27 Godkännande av dagordningen: tillägg av fråga om skott på övriga frågor.  
 Dagordningen godkändes med följande tillägg: träning med skott på torsdagar.  
 
§ 28 Föregående mötes protokoll  
 Föregående protokoll från årsmötet lades till handlingarna.  
 
§ 29 Rapport styrelsen 

Positiv utveckling på medlemssidan och kursverksamhet trots pandemin. Tävlingar kommer nu 
igång och kurser är planerade för hösten.  
 
Frågor till styrelsen om genomförande av verksamhetsplan a) hundhall – fråga om hur arbetet 
med att få hundhall till klubben går. Förslag att se över möjligheter att avsätta till fond för 
kommande genomförande.  
Förslag arbetsgrupp för att fortsätta arbetet för hundhall.  
 
Beslut: Mötet beslutade att Monika Sasse, Hannah Ljung och Christina Johansson bildar 
arbetsgrupp för hundhall. Arbetsgruppen ska skriva uppdrag för projektet samt söka fler 
engagerade medlemmar som kan vara med i arbetsgruppen.  
 
Fråga om vad klubben gör för att bli mer klimatsmart enligt målsättning i verksamhetsplanen. 
Svar: bland annat tagit bort engångsmaterial i köket, aktiva med pantning, serverar svenskt kött 
och arbetar för att minska energiförbrukning gällande exempelvis belysning.  
 

§ 30 Ekonomisk rapport 
Kassören rapporterade att det på kontot finns 237 824 kr. Resultat 35 962 kr (budgeterat 
32 000 kr).  
 
Klubben är registrerad som arbetsgivare med säsongsredovisning.  
 
Fråga om öppen sida med protokoll och andra rapporter.  
 



Beslut: mötet beslutade att klubben ska ha lösenordskyddad sida på hemsidan där protokoll 
och andra rapporter finns tillgängliga för medlemmarna.  
 

§ 31  Rapporter från sektorerna 
a. Tävlingssektorn. Extra insatta tävlingar hösten 2021: 10/9 startklass kvällstävling, 9/10 akl sök 
och spår. I övrigt enligt SBK tävling. Startat utbildning till tävlingsledare: Jessica Hallén och 
Michelle Pettersson. Kursledare Hanna Högström. Erica Häggström har blivit godkänd 
tävlingsledare i bruks.  

 
b. Hundutbildningssektorn. Första halvan av höstens kurser planerad. Anmält fyra personer till 
instruktörsutbildning.  
 
c. Patrull. Tjänstehundsansvarig i distriktet är nu Charlotte Lundell. Påpekades att det behövs 
mer träffar och aktiviteter i distriktet.  
 
d. Agility. Ingen representant på mötet. Ska ha tävling 3-4 juli.  
 
e. Rallylydnad, nosework, freestyle HTM. Rallylydnad har tävling 28/8 nybörjare - fortsättning, 
och startar kurser i höst.  Har anmält till tre personer till utbildning rallylydnadsinstruktörer. En 
person går också utbildning till rallylydnadsdomare.  
 
Fråga om styrelsen fattat beslut om rekommendationer och rangordning. Ordförande kontrollerar 
så detta är gjort.  

 
Beslut: mötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på överenskommelser med de som 
klubben betalar utbildningar för och lägger fram på nästa medlemsmöte.  
 
h. Kök. Har inte varit så mycket aktivitet men räknar med att det kommer igång när tävlingarna 
nu kan genomföras.  
 
i. Rasutvecklingssektorn.  Har genomfört  MH och MT. Utställningar uppskjutna till 2022. 
Ansökning till utställningar 2023 ska lämnas in senast 15/7.  
 
Beslut: Mötet beslutade att klubben ska ansöka om utställning 2023 och gav styrelsen i uppdrag 
att hantera utställning 2022 samt ansöka för 2023. 
 
j. Mark-stuga. Ingen representant på mötet.  
 
§ 32      Start specialsöksektor.  
Grupp av intresserade av specialsök haft uppstartsmöte i slutet av maj och genomfört prova-på- 
dag i samarbete med Kumla BK i början av juni. Förslag på verksamhetsplan och budget lagts 
fram till mötet.  
 
Beslut: Mötet beslutade godkänna bildande av sektor för specialsök, budget och verksamhetsplan 
för sektorn. 

  
 Beslut: Mötet gav Eva Tenne och Christer Grandin uppdraget att  söka instruktörer i klubben     
som kan vara intresserade av att gå utbildning till specialsökinstruktör med inriktning att kunna  
anmäla deltagare till distriktets kommande utbildning.  
 
§ 33    Stolpar och belysning.  
Presentation av kostnadsförslag för byte av stolpar och belysning.  
Styrelsen föreslog medlemsmötet att  
- en arbetsgrupp utses 
- arbetet utförs i två steg 



  1. ”Gamla” agilityplan o befintlig upplysning av appellplan utreds o åtgärdas i år 
  2. ”Nya” agilityplan utreds i år för att eventuellt åtgärdas 2022 
Arbetsgruppens uppdrag 
- utreda hur planen bäst kan belysas (bästa kvalitet till lägsta pris) både steg 1 och 2 
- inhämta offerter från minst två olika entreprenörer 
- presentera en kalkyl för  besparing avseende årlig energiförbrukning  
Styrelsen styr arbetsgruppen. 
Ekonomisk ram för belysningsprojektet för 2021 är 60 000 kr.  
 
Beslut: Mötet utser arbetsgrupp med Bettan Bergström, Ulf Jernestål, Hannah Ljung, Monika  
Sasse. Beslut om upphandling och genomförande ska fattas av medlemsmöte. Vid behov kommer  
styrelsen kalla till extra medlemsmöte för detta.  

 
§ 34  New Body.  
Förslag att klubben ska sälja produkter för New Body för att kunna få in mer pengar. 
 
Beslut: Ellen Lundberg och Bettan Bergström får uppdrag att hitta säljare och få igång projektet.  
 
§ 35  Trivselgrupp och medlemsvård. 
Förslag att bilda en trivselgrupp för att engagera fler medlemmar i klubbens verksamhet. 
 
Beslut:: Mötet beslutade att en uppstartsgrupp med Monika Sasse, Madde Melander, Marianne  
Post och Hannah Ljung får uppdrag att skriva fram förslag och rekrytera till gruppen.   

 
§ 36  Avtackningar  
Avgående styrelsemedlemmar och avgående sammankallande för sektorer avtackades.  
 
§ 37           Övriga frågor 
Fråga om det går att lösa så att man kan komma åt pistolen utan nyckel till sekretariatet.  
 
Beslut: styrelsen får skaffa kassaskåp med kodlås.  
 
§ 37           Nästa medlemsmöte 
Tisdag 21 september kl. 18.30 
 
§ 39           Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 
 
 
 
 
Ordförande Olle Bernhardtz  Sekreterare Hannah Ljung 
 
 
 
 
Justerare Bettan Bergström  Justerare Christer Grandin 
 
 

 
 
 
 
 



Sammanfattning beslut:  
 
§ 29 
Beslut: Mötet beslutade att Monika Sasse, Hannah Ljung och Christina Johansson bildar 
arbetsgrupp för hundhall. Arbetsgruppen ska skriva uppdrag för projektet samt söka fler engagerade 
medlemmar som kan vara med i arbetsgruppen.  
 
§ 30 
Beslut: mötet beslutade att klubben ska ha lösenordskyddad sida på hemsidan där protokoll och 
andra rapporter finns tillgängliga för medlemmarna.  
 
§ 31 
Beslut: mötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på överenskommelser med de som klubben       
betalar utbildningar för och lägger fram på nästa medlemsmöte.  

 
Beslut: Mötet beslutade att klubben ska ansöka om utställning 2023 och gav styrelsen i uppdrag att 
hantera utställning 2022 samt ansöka för 2023. 

 
§ 32 
Beslut: Mötet beslutade godkänna bildande av sektor för specialsök, budget och verksamhetsplan 
för sektorn. 

  
Beslut: Mötet gav Eva Tenne och Christer Grandin uppdraget att  söka instruktörer i klubben     
som kan vara intresserade av att gå utbildning till specialsökinstruktör med inriktning att kunna  
anmäla deltagare till distriktets kommande utbildning.  
 
§ 33 
Beslut: Mötet utser arbetsgrupp med Bettan Bergström, Ulf Jernestål, Hannah Ljung, Monika  
Sasse. Beslut om upphandling och genomförande ska fattas av medlemsmöte. Vid behov kommer  
styrelsen kalla till extra medlemsmöte för detta. 
 
§ 34 
Beslut: Ellen Lundberg och Bettan Bergström får uppdrag att hitta säljare och få igång projektet.  
 
§ 35 
Beslut:: Mötet beslutade att en uppstartsgrupp med Monika Sasse, Madde Melander, Marianne  
Post och Hannah Ljung får uppdrag att skriva fram förslag och rekrytera till gruppen.   
 
 
 
 

 
 
 
 


