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

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

§ 151. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna på den digitala linjen. 

 

§ 152. Godkännande av dagordningen med tillägg.  

Dagordningen godkändes. 

 

§ 153 Val av justerare 

Till justerare valdes Lotta Rubom. 

 

§ 154. Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 155. Verksamhetsberättelser, plan och budget 

Mark-Stuga kommer inte ha en egen budget utan den kommer att ingå i  
budgeten för driftskostnader för hela anläggningen. Diskuterades hur vi ska göra 
med budgeten om all verksamhet blir inställd till sista juni. Blir det förändringar 
måste budgeten revideras. Vi kan hålla igen med mycket i verksamheten men 
belysningsstolparna måste bytas och måste därför prioriteras. Vi hoppas att vi 
kan få stöd från kommunen. Beslut att bilda en grupp som ska göra en 
driftsbudget. I gruppen ska ingå Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Niklas 
Berglund och Hannah Ljung. Möte för gruppen blir digitalt 7 januari 18.30. 



§ 156. Inköp av Zoom till Öbk 

Styrelsen har beslutat att köpa in Zoom, som är ett program för digital 
konversation. Programmet gäller till 31 mars 2020 och kostar 500 kr. Distriktet 
har beslutat att betala kostnaden för alla klubbar. 

 

§ 157. Rapporter 

a. Ordförande 

Ordförande letar efter begagnade stolpar till belysningen men än har han inte 
fått napp. Frågan diskuterades om Eon kan sponsra nya stolpar. Uppdrag åt 
ordförande att kontakta Eon och fråga om möjligheten finns. 

b. Sekreterare – Inget 
 
c. Kassör 

Idag finns i kassan 198.172 kr. 

Inga-Lill Svahn ska interfakturera Hundrundan så rätt belopp för fika går till 
köket. 

d. Centralt/distriktet 

Distriktet betalar kostnaden på 500 kr för programmet Zoom. 

Hannah Ljung och Olle Bernhardtz var med på distriktets möte och berättade 
att distriktet vill göra digitala utbildningar. Följande medlemmar är vill 
anmäla sig för utbildning till tävlingsledare: Lotta Rubom, Sanna Friberg, 
Jessika Hallén och Michelle Pettersson.  

Olle Bernhardtz anmäler dem till distriktet. 

 

e. PR/hemsidan - Inget 

 

§ 158. Rapporter från sektorerna 

Tävlingssektorn – Räknar med att få ställa in de 3 tävlingarna som är planerade 
under våren.   

Hundutbildningssektorn – Har lagt en plan för våren som liknar den för förra 
våren men kan behövas justeras pga av Corona. 



Rasutvecklingssektorn – Inget 

Tjänstehund – Planer på att ha prov i påsk. Christina Johannson har varit på ett 
möte där det diskuterades att det ev. kommer att bli ett Civilområdeskansli i 
Örebro för hela landet. 

Agility – Kommer att starta en online kurs för kontaktfält i vinter med Malin 
Lindskog. Sektionen har funderingar om att köpa in presenningar för att lägga 
över vissa hindren i vinter för lättare användning. Det är ok men blir det 
minusgrader eller snö ska alla hindren in. 

KÖK – Köket kommer att inventeras 16 december. 

Mark – Utkastet för vatten avstängt på stugans södra sida. 

Stuga – Inget 

 

§ 159. Örebro Hundungdom, adjungerande - Inget inkommit. 

 

§ 160. Valberedningens förslag 

Stoppdatum för förslag på medlemmar till årsmötet är dagens datum och ännu 
har inget inkommit. 

 

§ 161. Poängjakten 

Vi diskuterade poängjakten, som vi har haft tidigare på klubben och som blev 
nerlagt på medlemsmötet i dec 2019. Den stora frågan är hur vi kan få 
medlemmar att vilja vara funktionärer på klubbens olika aktiviteter och hur vi 
kan locka dem? 

Hannah Ljung, Lotta Rubom och Rebecca Wrigby ingår i gruppen som ska 
jobba med ”belöningssystem till funktionärer”. Frågan bordlades därmed och 
utreds. 

§ 162. Medlemsbrev 

Bra om vi kan få ut information på ett enkelt sätt till medlemmarna. Förslag att 
en styrelsemedlem skriver efter varje styrelsemöte som sen skickas ut online. 
Rebecca Wrigby skriver i januari.  

 

§ 163. Årsmötet 



I dagsläget oklart hur det kommer att bli med årsmötet men vi skickar ut kallelse 
och valberedningens förslag som planerat innan 1 januari. 

 

§ 164. Sammanställning av träningsgrupper till Studiefrämjandet 

Viktigt att alla som tränar skriver upp i träningspärmen så vi kan få bidrag från 
Studiefrämjandet. Marie Danielsson sammanställer och skickar in de uppgifter 
som behövs. 

 

§ 165. Domarutbildning i Rallylydnad 

Utbildning för blivande domare kommer att erbjudas i Värmlands-Dals distrikt 
under våren 2021. Styrelsen är enig om att förorda Ylva Malm till 
Domarutbildning Rallylydnad och betala kostnaden på 6000 kr. 

  

§ 166. Övriga frågor - Inga 

 

§ 167. Nästa möte 

Tisdag 19 januari 2021 kl.18.30 och digitalt. 

 

§ 168. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och önskade alla God Jul!  

 

 

 

Kerstin Wickström  

Sekreterare 

 

 

Olle Bernhardtz   Lotta Rubom  

Ordförande    Justerare 


