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Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Hannah Ljung, Martti 
Keskinen, Maria Östergren, Christina Johansson, Niklas Berglund och Lotta 
Rubom. 

Frånvarande: Rebecca Wrigby och Marie Danielsson. 

Örebro Hundungdom, adjungerade: Michelle Boije. 

 

§ 115. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna och påpekade att vi måste 
vara extra försiktiga då Corona nu ökar igen.   

 

§ 116. Godkännande av dagordningen med tillägg.  

Dagordningen godkändes med följande tillägg till övriga frågor: 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget för sektorerna. 

  

§ 117. Val av justerare 

Till justerare valdes Hannah Ljung. 

 

§ 118. Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 119. Rapporter 

a. Ordförande 

Olle Bernhardtz har haft kontakt med flera personer angående försäljning av 
den gamla gräsklipparen men än har ingen visat tillräckligt intresse. Nu är det 
dags att lägga ut den på Blocket till försäljning! Olle tar fram de fakta som 
behövs för en annons och priset är 15.000 kr eller högstbjudande. 



b. Sekreterare 

Stor eloge till Eva Tenne som har startat insamlingen till världens barn 
genom Örebro bk.  

c. Kassör 

Idag finns i kassan 234.122,36 kr. 

Stora kursintäkter trots Corona, jättebra! 

d. Centralt/distriktet 

Flera aktiviteter nerlagda pga Corona. Förfrågan har inkommit från distriktet 
att köpa ett skåp och ställa det i Gula rummet vilket inte möter några hinder. 

Knottebo kommer att ordna utbildning av funktionärer till M1 den 21 
november och till MH den 28 november. Är man intresserad ring 070-
6761268. Man måste ha en rekommendation med sig från klubben så 
kontakta ordförande Olle Bernhardtz på mail ollebz@telia.com  

Olle Bernhardtz har pratat med Patrik Andersson, utbildningsansvarig i 
Askersund och de hoppas att distriktet kan få hit Jan Gyllensten som 
föreläsare. Distriktet skulle då organisera aktiviteten och bjuda in samtliga 
klubbar. 

e. PR/hemsidan 

Vi behöver lägga ut en blänkare om insamlingen till Världens barn på 
medlem online, då insamlingen snart går mot sitt slut. 

Hundrundan och Julrundan behöver annonseras för bättre spridning. 

 

§ 120. Rapporter från sektorerna 

Tävlingssektorn – Siv Nyström har avsagt sig ansvaret som kontaktperson för 
tävling. Tävling behöver fler funktionärer och det behövs en ny kontaktperson. 
Frågan uppstod hur vi får in fler medlemmar i verksamheten? Olle Bernhardtz 
kommer att fråga sin deltagare i lydnadskursen som han har nu. 

Hundutbildningssektorn – Frågan om kösystem till kurserna har uppkommit. 
Vi beslutade att nya kurser, inte valpkurser, även ska läggas ut till medlemmarna 
på medlem online. 

En ny valpkurs, dagtid för att kunna utnyttja ljuset, är på gång. 

En allmänlydnadskurs pågår. Räknar med att ha samma kursutbud nästa år. 
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Rasutvecklingssektorn – MH den 19 september bjöd uppfödaren både på mat 
och kaffe till funktionärerna vilket mottogs med glädje. 

Frågan har inkommit om klubben kan ha uppfödar-MH under våren 2021. I 
dagsläget går det inte att besvara frågan. 

Tjänstehund – Sofie Biteus har lämnat in en uppdatering av texten till 
hemsidan efter sektormötet. Christina Johansson vidareförmedlar det. 

Agility – 24 okt var det Blåbärstävling med 122 starter. 

KÖK – Panta mera – burkarna ska nu lämnas in för pantning. 

Mark – Kerstin Wickström får sms när larmet har utlösts vilket hände fredag 2 
oktober 15.42, lördag 3 oktober 00.52 stod det Larm saknar ström. Inga åtgärder 
vidtagna. 

Tältet är nu nerplockat, trädet som hängde över staketet är nersågat och 
träningsboden har fått en lampa som tänds vid rörelser. 

Ormskrämmorna är fortfarande kvar ute, Olle Bernhardtz fixar det. 

Stuga – Det har förekommit möss i stugan, viktigt om någon ser fler möss att 
rapportera det till Maria Östergren maria.ostergren@obo.se  

Snart är det dags för att julpynta klubbstugan, Maria Östergren organiserar det. 

 

§ 121. Örebro Hundungdom, adjungerande  

Inget inkommit. 

 

§ 122. Träningsplanen 

Kartan över träningsplanen är nu klar, ska bara plastas in och sättas upp. 

 

§ 123. Medlemsmötet november 

Öbk kommer att ha medlemsmöte som planerat. På grund av Corona behöver 
mötet hållas i större lokal eller ev digitalt. Styrelsen jobbar nu på att få fram en 
annan lokal. 

 

§ 124. Utvärdering av kurser 
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Vi har gjort en utvärdering som vi har lämnat till Studiefrämjandet för att de ska 
maila ut det till kursdeltagarna men det verkar inte som att det har fungerat som 
tänkt. Kanske får vi tänka om och ha en utvärdering som deltagarna fyller i 
direkt efter kursslut. 

 

§ 125. Övriga frågor 

a. Dags för sektorerna att skriva sin verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 
och göra en budget som ska vara klar till sektormötet 18 nov. Kerstin 
Wickström skickar kallelse till sektorerna. 
 

§ 126. Nästa möte 

Tisdag 10 november kl.18.30 i klubbstugan, för att förbereda inför 
medlemsmötet. 

Tisdag 24 november kl.18.30 i klubbstugan. 

 

§ 127. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  
 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Hannah Ljung 

Ordförande    Justerare 


