
Örebro Brukshundklubb  

Protokoll 9 sep 2020  Medlemsmöte nr 2   § 23 - § 40 

 

§ 23 Röstlängd, antal medlemmar 

19 av klubbens 388 medlemmar närvarade på mötet. 

 

§ 24 Mötets öppnande 

Klubbens ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. Särskilt roligt att det kommer så många trots att vi sitter ute pga 
Corona. 

 

§ 25 Val av ordförande att leda dagens möte 

Till ordförande valdes Olle Bernhardtz. 

 

§ 26 Val av två justerare 

Till justerare valdes Helen Henriksson och Ulf Jernestål. 

 

§ 27 Godkännande av dagordningen 

Dagordning som är efter stadgarna godkändes med följande tillägg till övriga 
frågor: a. materiel för träning, b. tillgång till pistol. 

 

§ 28 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll från 2 dec 2019 lades till handlingarna. Inget 
medlemsmöte i maj 2020 pga Corona. 

 

§ 29 Rapport styrelsen 

Diverse skrivelser kom i våras bl.a från SKK om restriktioner ang Corona. Vi på 
Öbk har löst uppgifterna efter bästa förmåga. 

 



§ 30 Ekonomisk rapport 

Dagens saldo i klubben är 227.865,60 kr. 

Fråga till kassören som inte kunde närvara på mötet: Vad är det som har gjort 
den markanta skillnaden i saldot mellan halvårsrevision och dagens datum? 

 

§ 31 Revidering av budget 

Då gräsklipparen gick oplanerat sönder och många tävlingar ställts in pga 
Corona har styrelsen följande förslag till förändring av budgeten: 

Att minska kostnaden för belysningen med 50.000 kr, minska intäkter för 
agilitytävlingar till 0 kr, minska kostnader för agilityhinder med 20.000 kr, öka 
kostnader för gräsklipparen med 26.000 kr för två kvartal, öka intäkter för 
kursavgifter till agility med 10.000 kr. 

Beslut: att revidera budgeten enligt styrelsens förslag. 

 

§ 32 Rapport från sektorerna 

a. Hundutbildningssektorn. Vi har många kurser under hösten, ca 13 st 
och vi hoppas kunna få till några fler. 
Flera medlemmar kom med synpunkt om att vi inte ska ha någon 
kursverksamhet på torsdagar då det är allmän träningskväll vilket finns 
beslut på sedan tidigare, det är ett beslut från 1974. Styrelsen tar med sig 
frågan och återkommer till nästa medlemsmöte. 
Kurserna som vi har kommer att utvärderas med hjälp av 
studiefrämjandet.  

b. Tävlingssektorn. Har varit en tävling med 8 tävlande och med bra 
resultat. Tjänstgörande domare rapporterade från lkl spår tävlingen. 5 
deltagare från ÖBK uppflyttade till hkl sph, vilket är mkt glädjande. 

c. Rasutvecklingssektorn. 2 tillfällen i höst med MH och MT. 
Utställningsansökan är gjord för 2022. 

d. Agility. Stora tävlingen som skulle varit i juni är uppskjuten. Vi kör 
kurser som vanligt med ett stort intresse och långa köer. 
Många som går agilitykurs vill även gå lydnadskurser mm. Uppmuntrade 
att komma på öppenträningen på torsdagar. 

e. Kök. Frågan uppkom om det kan finnas mer varor i köket att köpa, ett 
större sortiment.  



Ansvarig för kök Inga-Lill Svahn påminner att de som vill ha hjälp av 
köket vid tävlingar måste ta kontakt. 
En inventering av kökets ätliga inventarier har gjorts. 

f. Tjänstehund och Räddning. Patrull har ingen verksamhet på klubben 
just nu men det efterfrågas centralt. Kommer inte att bli någon 
räddningshundskurs på Öbk i dagsläget men 2 medlemmar deltar i 
utbildning i tidigare startade kurser. Finns endast 7 kurser som pågår i 
hela landet. 

g. Mark-Stuga. Handgräsklippare är inköpt så alla kan hjälpa till att hålla 
klubben snyggt med att klippt runt urnor, bänkar hinder mm. 
En anslagstavla är uppsatt med välkomnande text och trivselregler för alla 
nya på klubben. 
Redskapshållare är uppsatta utanför dörren till klubbstugan och i garaget. 
Städningen av klubbstugan fungerar nu väldigt bra i alla grupper. 
 

§ 33 Hundungdom. Ingen närvarande. 

 

§ 34 Fyllnadsval av valberedningen 

Fyllnadsval av valberedningen då en ledamot avsagt sig uppdraget. Marianne 
Post föreslagen och vald. 

 

§ 35 Gräsklipparen 

Nyinköpta gräsklipparen diskuterades då sitsen varit trasig tre gånger. Frågan 
uppkom om man kan förlänga garantin på just sitsen? Uppdrag åt styrelsen att ta 
reda på det. 

Vad gör vi med den gamla gräsklipparen?  

Beslut att låta styrelsen sälja den gamla gräsklipparen. 

 

§ 36 Diskussion 

Vad vill jag som medlem göra på klubben? Tyvärr uppkom inga förslag. 

 

 

 



§ 37 Klubbvärd till torsdagskvällar 

På torsdagar tränar alla sina egna hundar och det är även skott, därmed inte så 
lämpligt för valpar. Finns möjlighet att de som tränar på torsdagar kan göra en 
lista om vem som ska vara omhändertagande om det kommer nya som vill 
träna? Frågan går till dem som tränar torsdagar. 

 

§ 38 Övriga frågor 

a. Saknas materiel till egen träning. Medlemmar får skriva en lista på 
önskemål och komma in med den till styrelsen. Ingvor Jernestål 
undersöker vad som behövs för bruks och lydnadsdelarna, skriver lista på 
vad som behövs och skickar in den till styrelsen. 

b. Tillgång till klubbens träningspistol är begränsad. Önskemål om fler 
nycklar måste komma in till styrelsen. De som vill ha tillgång till 
träningspistolen genom nyckel till sekretariatet mailar styrelsen. 

c. Ytterligare en fråga om avtalsinstruktör uppkom. Frågan bordlades till 
nästa medlemsmöte då uppdragsavtal för tilltänkt Avtalsinstruktör skall 
läggas fram innan beslut av medlemsmötet. 
 

§ 39 Nästa medlemsmöte 

Lördag 21 november kl.15.00 på klubben 

 

§ 40 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet, tackade för visat intresse och tackade Inga-Lill 
Svahn för kaffet och de goda smörgåsarna. 

 

 

Sekreterare Kerstin Wickström  Ordförande Olle Bernhardtz 

 

 

 

 

Justerare Helen Henriksson  Justerare Ulf Jernestål 


