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

Revisorerna Eva Tenne och Jan Hockart som utgår efter § 142. 

Valberedningen Ewy Ran är med på mobil under § 141  

Frånvarande: Marie Danielsson, Örebro Hundungdom, adjungerade: Michelle 
Boije. 

 

§ 137. Mötet öppnas 

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

 

§ 138. Godkännande av dagordningen med tillägg.  

Dagordningen godkändes med följande tillägg till övriga frågor: erbjudande om 
kurs för cirkelledare 

  

§ 139 Val av justerare 

Till justerare valdes Christina Johansson. 

 

§ 140. Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

 

 



§ 141. Valberedningen förslag 

Valberedningen har gjort ett förslag som Ewy Ran ska lägga i klubbstugan, 
Kerstin Wickström hämtar det torsdag 26 november och skickar till Rebecca 
Wrigby som lägger ut förslaget för medlemmarna på hemsidan och på 
Anslagstavlan. Medlemmarna har möjlighet att komma med förslag till och med 
15 december till styrelsen. 

 

§ 141 Revisorerna 

Inga synpunkter på budgeten, ser bättre ut än vid halvårsskiftet.  

Till 2021 måste det till kostnadsställen, som inte blev av i det nya 
bokföringsprogrammet som inköptes till 2020.  

Det borde stå i konstituerande protokoll vilka som har ansvar för klubbens 
betalkort men ordförande svarade snabbt att klubben har inga kort. 

Frågan kom också vilka som har inloggning till medlem online. Styrelsemöte nr 
2-2020 beslutades att förutom Rebecca Wrigby ska kassör Niklas Berglund och 
sekreterare Kerstin Wickström ha det, vilket så också är. Revisorerna påpekade 
att så få som möjligt bör ha det med tanke på GDPR. 

 

§ 142. Rapporter 

a. Ordförande 

Mottagit diverse skrivelser. Problem med att vi inte får träffas fysiskt. Hur 
kan vi Coronasäkra klubbstugan? Från 24 november är det max 8 personer 
samtidigt som gäller i stugan. 

Christina Johansson skriver ut lappar och sätter fast dem på bordet, tar bort 
ett antal stolar och markerar även på golvet med gul/svart tejp för att påvisa 
avstånd så vi säkrar så gott vi kan. 

Aktiviteter utomhus får vi fortfarande ha men viktigt att hålla avstånd! 

b. Sekreterare – Inget 
 
c. Kassör 

Idag finns i kassan 219.981,02 kr. 

Fortfarande betalar inte alla medlemmar när de handlar i köket vilket gör att 
det blir ett visst svinn.  



d. Centralt/distriktet 

Distriktet vill ha ett digitalt möte med 4 lokalklubbar åt gången, anmäl senast 
27 nov vilka som kommer och vilket datum som önskas. Finns 3 olika att 
välja på 30 nov, 6 dec och 13 dec. Hannah Ljung och Olle Bernhardtz 
anmäler sig. 

e. PR/hemsidan 

Valberedningens förslag ska ut på hemsidan och senast 15 december har 
medlemmarna möjlighet att komma med förslag till ny styrelse. 

 

§ 143. Rapporter från sektorerna 

Tävlingssektorn – Hannah Ljung har träffat Siv Nyström, Inga-Lill Svahn, Olle 
Bernhardtz och Erica Häggström för att diskutera tävlingssektorn. Det finns idag 
4 nya medlemmar som vill bli tävlingsledare vilket bådar gott. Finns också ett 
förslag att ha kurs med och blanda tävlingslydnad och brukslydnad. Det kommer 
att bli en infoträff för medlemmarna som kommer att förläggas en vecka efter 
årsmötet, Finns även förslag på ett informationsblad till medlemmarna för att få 
ökad transparens.   

Hundutbildningssektorn – Förslag på kurs i hundbeteende. Kan vi ha en digital 
kurs i vår om vi inte får mötas? Uppdrag till styrelsen att fundera på namn till 
föreläsare till nästa gång!  

Rasutvecklingssektorn – Beviljad utställning till Boxerklubben 1 maj 2022 och 
till Öbk 15 maj 2022. 

Tjänstehund – Allt är inställt! Problem med att hundarna faller för 
åldersstrecket 5 år men det måste kunna ges dispens! 

Agility – Inget nytt 

KÖK – Godis i köket är populärt, det går åt massor! 

Mark – Kerstin Wickström får sms när larmet har utlösts vilket hände  

Tisdag 3 nov 11.41. Onsdag 4 nov 12.07. Onsdag 18 nov 11.31.  

En medlem har tappat bort sin nyckel och det ska anmälas till kommunen. 

Söndag 22 nov blåste en elstolpe ner på agilityplan. Olle Bernhardtz kontaktade 
en elektriker som kopplade bort elen måndag 23 nov. Elektrikern fick även 
uppdraget att leta efter nya stolpar som inte är av trä. Turligt nog blev ingen 
skadad. 



Stuga – Maria Östergren kommer att plocka fram adventsljusstakar i 
klubbstugan. Eftersom vi ska avstå att vara inomhus kommer vi inte ha någon 
julgran, byta gardiner eller ha annat julpynt. 

 

§ 144. Örebro Hundungdom, adjungerande  

Inget inkommit. 

 

§ 145. Julrundan 

Kommer att ske men vi kommer inte att ha någon korvgrillning eller gemensamt 
julklappsbyte, allt för att hålla avstånd! 

 

§ 146. Försäljning av den gamla gräsklipparen 

Olle Bernhardtz försöker fixa till en försäljning men det är fel årstid! 

 

§ 147. Årsmötet 

Verksamhetsplaner, berättelser och budget ska diskuteras på digitalt möte tisdag 
1 december kl.18.30. Kerstin Wickström skickar det som inkommit till alla i 
styrelsen. Olle Bernhardtz och Hannah Ljung frågar på distriktsmötet vad vi har 
för digitala möjligheter att genomföra ett årsmöte 

 

§ 148. Övriga frågor 

a. Har framkommit att några cirkelledare från andra klubbar har fått 
inbjudan till en kurs, som en premie, från Studiefrämjandet. Kursen ska 
vara en föreläsning vid 3 tillfällen, 9 dec, 13 jan och 27 jan. Lotta Rubom 
kontaktar Silke Frank för att höra mer. 
 

§ 149. Nästa möte 

Tisdag 1 december kl.18.30 digitalt med sektorerna. 

Styrelsemöte tisdag 15 december digitalt kl.18.30. 

 

 



§ 150. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  
 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Christina Johansson 

Ordförande    Justerare 


