
Örebro Brukshundklubb  

Protokoll 21 sep 2021  Medlemsmöte nr 4   § 51 - § 66 

Mötet varade från 18.40-20.10 

 

 

§ 51 Röstlängd, antal medlemmar 

17 av klubbens 437 medlemmar närvarade på mötet. 

 

§ 52 Mötets öppnande 

Klubbens ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat.  

 

§ 53 Val av två justerare 

Till justerare valdes Maja Cardell och Monica Sasse. 

 

§ 54 Godkännande av dagordningen 

Dagordning godkändes med följande tillägg till övriga frågor: New Body och 
Avtackning. Önskemål om att flytta § 63 Förslag om Agilityplanen till efter § 56 
Ekonomisk rapport godkändes. 

 

§ 55 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll från 17 augusti 2021 lades till handlingarna efter ändring 
att det ska vara protokoll nr 3.  
 

§ 56 Ekonomisk rapport 

Budgeten daterad 18 september gick igenom. Skickas med som bilaga nr 1. 

På plusgiro finns: 297.560 kr. 

 

 



§ 63 Förslag om Agilityplanen 

Diskuterades om den nya Agilityplanen ska ligga kvar dit den flyttades i våras, 
på norra delen av appelplanen mot schäferhundklubben. 

Beslut: Nya Agilityplan ska ligga kvar. 

Önskemål från Agilitysektorn att få köpa in en bod för att kunna förvara hindren 
nära planen. Frågan diskuterades och berörda i sektorn ska söka efter en 
begagnad bod och komma med ett förslag till styrelsen. 

 

§ 57 Rapport styrelsen 

3 medlemmar som går SBK:s instruktörsutbildning. 

2 instruktörer anmälda för utbildning till Specialsök. 

1 instruktör anmäld för utbildning till Rallylydnad instruktör. 

Fortbildning för instruktörer på Åkerby i Nora, 13-14 nov. 

 

§ 58 Rapport belysning och stolpar 

Samtliga stolpar och armaturer är nu utbytta, en stolpe med 4 armaturer vid 
Agilityplan och en ny armatur som lyser upp parkeringen. 

Kommunen har el ansvaret vilket blev mycket fördelaktigt för klubben. 
Budgeten låg på 60.000 kr för den nya stolpen och kostnaden har blivit 67.000 
kr men då ingår den extra lampan för parkeringen. 

Frågan diskuterades var strömbrytaren till nya Agilityplan ska sitta. Önskemål 
om att den ska sitta vid planen avslogs i dagsläget då grävningen dit skulle bli 
alltför dyr.  

Beslut: strömbrytaren till nya Agilityplan ska sitta utanför klubbstugan. 

Uppdrag åt Hannah Ljung att kontakta elföretaget, även att justera timer till de 
andra lamporna. 

Uppdrag åt Hannah Ljung och Sara Rasmusson att göra tydliga, inplastade 
instruktioner vilken strömbrytare som går till vilka lampor. 

 

§ 59 Information om instruktörsarvoden och reseersättningar 

Styrelsen har beslutat om arvoden för instruktörer, bilaga 2 bifogas. 



Inga reseersättningar utgår normalt. 

 

§ 60 Fixardag på klubben 

I verksamhetsplan för Örebro brukshundklubb 2021 står att vi ska genomföra 
minst en städdag och en fixardag. Städdagen hade vi i våras och nu är det dags 
för fixardagen. Saker som behöver fixas inför vintern är bl.a att rensa 
hängrännor, röja sly, rensa ogräs altanen, ta in trädgårdsmöbler, ersätta 
blommorna med granris, måla gräsklippargaraget mm mm. 

Den döda aspen framför klubbstugan tillhör kommunen så den får vi inte ta ner. 

Uppdrag åt Bettan Bergström att kontakta kommunen så aspen fälls innan den 
blåser ner. 

Fixardagen bestämdes till söndag 31 oktober kl.10.00 när vi ställer om till 
vintertid. 

Kerstin Wickström skriver ihop en inbjudan som skickas ut på medlem online. 

 

§ 61 Förnya klubbstugan 

Det har inkommit förslag till styrelsen på förnyelse av klubbstugan. Förslag att 
det ska bildas en grupp där Christina Johansson från styrelsen och Maja Cardell 
från agility är med. Frågan tas även upp på sektormötet 6 oktober så hela 
klubben blir representerad. 

 

§ 62 Viktiga datum 

Det finns många viktiga datum inför årsmötet i februari. Monika Sasse från 
distriktet skickar en tidtabell som alla kan ta del av. Bilaga 3. 

 

§ 64 Övriga frågor 

Ewy Ran avsäger sig ansvaret att vara sammankallande i valberedningen. 
Frågan måste tas upp på nästa styrelsemöte. 

Maria Östergren avtackades för sina två år i styrelsen. 

Ellen Lundberg redogjorde för klubbens försäljning av New Body som nu har 
startat och håller på till 16 oktober. 



Förslag om att beslutspunkter ska komma som medskick till kallelsen. 

 

§ 65 Nästa medlemsmöte 

Lördag 20 november kl.15.00 i klubbstugan. 

 

§ 66 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  
 

Beslut: Nya Agilityplan ska ligga kvar på norra delen av appelplanen mot 
schäferhundklubben. 

Beslut: Strömbrytaren till nya Agilityplan ska sitta utanför klubbstugan. 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare Kerstin Wickström  Ordförande Olle Bernhardtz 

 

 

 

 

Justerare Maja Cardell   Justerare Monica Sasse 


