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Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Jan Hockart, Marie 
Danielsson, Hannah Ljung, Ingvor Jernestål, Ellen Lundberg, Annika 
Gustafsson och Martti Keskinen. 

 Frånvarande: Christina Johansson. 

 

§ 10. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna, särskilt nya medlemmar i 
styrelsen, och förklarade mötet öppnat. 

  

§ 11. Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor 

Dagordningen godkändes 

 

§ 12. Val av justerare 

Till Justerare valdes Hannah Ljung. 

 

§ 13. Justering av föregående protokoll 

 Årsmötesprotokollet är ännu inte klart. 

 

§ 14. Inkommande och utgående post 

Riksidrottsförbundet har skickat ut två inbjudningar om digital föreläsning 
lämpade för styrelsen. 

Vi har fått förfrågan om vi vill sälja kläder för New Body och därmed få 
chansen att tjäna pengar till klubben. Ellen Lundberg tar på sig uppdraget att 
ansvara för försäljningen. 

Kommit mycket information från SBK centralt. Olle Bernhardtz och Hannah 
Ljung får uppdraget att göra utvärderingen för digitala årsmötet. 



Brev kommit från RF-Sisu gällande stöd till föreningar relaterade till Corona. Vi 
enades om att det inte var något för oss. 

Kerstin skickar all information vidare till styrelsen. 

 

§ 15. Rapporter 

a. Ordförande 
Nu är vi igång igen och hälsar alla i nya styrelsen välkomna! 

b. Sekreterare  
Viktigt att alla i styrelsen läser sin mail och tittar i fb-styrelsegruppen 
flera gånger i veckan för att hålla sig uppdaterad. 

c. Kassör 
I kassan finns 222.797 kr och resultat sista april var 21.623 kr. 
Viktigt att alla som betalat via swish skriver vad det gäller. Kommit in 
pengar på 100 kr som kassören inte kan härleda. Kerstin Wickström 
informerar agility att de måste skriva tydligt på sina Prova-på-agility. 
 
Beslut att adjungera Bettan Bergström till styrelsen som vice kassör. 

d. Centralt/Distriktet 
Distriktet har fått brev från Öbk om uppdatering ang utbildning för de 
blivande Rallylydnadsinstruktörerna. 
Distriktet har fått räkning för hyrande av klubbstugan gällande 2020 men 
Öbk har svårt att få betalt. 

e. PR/hemsidan 
Rebecca Wrigby fortsätter att sköta hemsidan. 
Nya styrelsen ska ut på hemsidan. Vi ska ta kort på oss själva och skicka 
till Rebecca Wrigby så hon kan lägga in dem. 
Annika Gustafsson tar på sig ansvaret att hålla koll på hemsidan så att den 
är aktuell och meddela Rebecca vad som behöver åtgärdas. 

 

§ 16   Rapporter från sektorerna 

TÄS – Frågan uppkom hur priserna för Årets Hund ska delas ut. Täs får fundera 
ut en lösning.  

HUS – Full gång! 3 maj avslutas 3 kurser och en ny valpkurs startar 10 maj. 

RUS – Blir inget MT 29 maj. 30 maj blir det MT med 8 st. Måste börja jobba 
inför utställning maj 2022 med att skaffa domare och det som behövs. Olle 
Bernhardtz kontaktar Ewy Ran. 



Tjänstehund och Räddning – Inget 

Agility – Staket har nu sats upp mellan den temporära agilityplanen och Apell 
planen. 

Hur fortskrider arbetet med att renovera agilityplanen? Frågan uppkom på 
årsmötet och kvarstår.  

Uppdrag till Olle Bernhardtz och Kerstin Wickström att kontakta Agilitysektorn 
för att höra om planen och kostnaderna. 

KÖK – Glassboxen är avfrostad. Vill man köpa glass finns den i den stora 
frysen. 

Mark – Stuga Blommorna behöver vatten kontinuerligt, 1 liten vattenkanna per 
urna, vid torrt eller blåsigt väder. Alla behöver hjälpas åt att vattna vid behov. 
Marie Danielsson skriver in det i städlistan. 

Bänkarna i trä börjar bli dåliga, vad ska vi göra? Frågan kvarstår. 

 

§ 17 Ansvarsfördelning av styrelsens medlemmar 

Det behöver göras en funktionsbeskrivning av posterna i styrelsen så att arbete 
fördelas bland alla styrelsens medlemmar. Kerstin Wickström och Marie 
Danielsson skriver ner vad de olika personerna i styrelsen gör idag så får vi 
fortsätta på nästa möte att diskutera och fördela.  

 

§ 18 Styrelserepresentation i varje sektor 

Diskuterades kontaktpersoner till de olika sektorerna. Frågan kvarstår. 

 

§ 19 Föreningskunskap – utbildning 

Boken Föreningsteknik köps in av Jan Hockart så får vi ta med det på varje 
möte. 

 

§ 20 Debitering av uthyrning av klubbstugan 

Frågan uppkom på årsmötet att hyra inte har debiterats tillräckligt under 2020. 

Vid 7 tillfällen har Försvarsmakten hyrt stugan men då det ej funnits avtal så kan 
debitering ej ske.  



Fårhundsklubben har betalt för 7 mars. 

Studiefrämjandet inställt 2 maj. 

Boxerklubben har betalt 27-28 juni. 

Uppfödar MH 19 sep i ÖBK regi = ingen hyra med intäkter för kök. 

Distriktets träffar under året är fakturerats med distriktet har ej betalt. 

 

§ 21 Föreningsenheten 

Föreningsenheten har beviljat Öbk verksamhetsbidrag! Utbetalning inom två 
veckor så nu väntar vi med spänning för att se hur mycket det blir. 

Olle Bernhardtz ger Kerstin Wickström en eloge för allt arbete som är nerlagt 
för att fylla i alla blanketter. 

 

§ 22 Specialsök 

Förfrågan har uppkommit om att starta en sektor i Specialsök. Eva Tenne har 
fått uppdraget att starta sektorn och även att köpa in 50 tegelstenar för 
ändamålet. 

 

§ 23 Avtal med FM hundar ang klubbstugan 

Olle Bernhardtz och Marie Danielsson ska träffa instruktörerna som utbildar 
Försvarsmaktens hundar den 11 maj kl.18.30 för att skapa ett avtal. 

 

§ 24 Trivselsektor – Medlemsvård 

Det gäller att uppmuntra medlemmarna och ge alla möjligheten att blir mer 
delaktiga i klubben. Finns tips och råd på Sbk hur man kan utveckla det.  

Vi bordlägger frågan till nästa möte. 

 

§ 25 Års hjul 

Frågan bordläggs till nästa möte. 

 



§ 26 Städdag 

Städdag planeras till torsdag 20 maj 18-21. Tag med släpkärra de som kan. 

Förslag på arbetsuppgifter mailas till Kerstin Wickström som sammanställer en 
lista. 

 

§ 27 Övriga frågor 

Inga 

 

§ 28 Nästa möte 

Söndag 16 maj kl.19.00 digitalt  

 

§ 29 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse tros att mötet blev 
långt. 

 

Beslut: att adjungera Bettan Bergström till styrelsen som vice kassör. 

 

 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Hannah Ljung 

Ordförande    Justerare 


