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Protokoll, styrelsemöte nr 11 2020, digitalt pga Corona 

Sammanträdesdatum: 2020-11-10   § 128 - § 136 

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

Frånvarande: Niklas Berglund och Marie Danielsson. 

Örebro Hundungdom, adjungerade: Michelle Boije. 

 

§ 128. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna till klubbens första digitala 
styrelsemöte.   

 

§ 129. Godkännande av dagordningen med tillägg.  

Dagordningen godkändes med följande tillägg till övriga frågor: Covid-19, 
sektormötet och brist på funktionärer. 

  

§ 130. Val av justerare 

Till justerare valdes Christina Johansson. 

 

§ 131. Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 132. Formen för medlemsmötet 21 november 

Då Örebro har restriktioner pga Corona kan vi inte ha ett medlemsmöte med 
många medlemmar i klubbstugan. Olika former av digitala möten eller 
medlemsbrev diskuterades. 



Vi enades att ett digitalt möte skulle vara bäst. Har vi ett möte via Teams kan det 
bli rörigt att koppla upp många medlemmar. FB är också ett alternativ men då 
behöver vi få in frågorna i förväg. 

Vi enades om att Olle Bernhardtz, Hannah Ljung, Rebecca Wrigby och 
Christina Johansson är i klubbstugan under mötet. Olle frågar om kassör Niklas 
Berglund kan vara med och skulle det inte gå tillfrågas Jan Hockart, som har 
stöttat Niklas med kassörsarbetet och därmed är insatt i klubbens ekonomi. 

Rebecca Wrigby skickar ut information om det digitala mötet till medlemmarna 
på medlem online snarast.  

Kerstin Wickström och Hannah Ljung förbereder medlemsmötet med ”Vad som 
hänt sedan förra mötet i september” och det tillsammans med ekonomisk rapport 
skickas till medlemmarna så att de kan inkomma med frågor till mötet. 

 

§ 133. Inköp av sektorerna 

Vi diskuterade hur sektorerna hanterar sina budgetar och frågan får återkomma 
på styrelsemötet 24 november. 

 

§ 134. Övriga frågor 

a. Covid-19. Rebecca Wrigby kommer att lägga ut information på hemsidan 
om Covid-19 och det blir den information som SBK centralt och Örebro 
kommun rekommenderar. 

b. Vi diskuterade hur vi ska göra med det planerade sektormötet 18 
november och enades om att Olle Bernhardtz och Hannah Ljung 
tillsammans med Tävlingssektorn Siv Nyström och Erica Häggström 
träffas som planerat. Därefter blir det ett sektormöte digitalt tisdag 1 
december. 

c. Frågan om brist på funktionärer till tävlingar diskuterades och det är bra 
om vi kan rekrytera funktionärer från de hundkurser som vi har. 

 

 

§ 135. Nästa möte 

Nästa möte tisdag 24 november 18.30. OBS digitalt. 



Till det mötet ska Ewy Ran som valberedare och Eva Tenne och Jan Hockart 
som revisorer bjudas in vilket Kerstin Wickström ordnar. 

 

§ 126. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och ett stort tack till 
Rebecca Wrigby som fixat klubbens första digitala styrelsemöte.  
 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Christina Johansson 

Ordförande    Justerare 


