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Protokoll, styrelsemöte nr 9 2020 

Sammanträdesdatum: 2020-09-22   § 103 - § 114 

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

Christina Johansson lämnade mötet efter § 107 c. 

Ewy Ran, valberedningen, närvarande under punkt § 108 

Frånvarande: Lotta Rubom och Marie Danielsson. 

Örebro Hundungdom, adjungerade: Michelle Boije. 

 

§ 103. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna.   

 

§ 104. Godkännande av dagordningen med tillägg.  

Dagordningen godkändes med följande tillägg till övriga frågor: träningsgrupper 
på klubben. 

  

§ 105. Val av justerare 

Till justerare valdes Maria Östergren 

 

§ 106. Justering av föregående protokoll 

Protokollsanteckning gällande föregående protokoll § 97 Örebro Hundungdom, 
Hannah Ljung och Christina Johansson anmäler avvikande åsikt. 

Därefter lades protokollet från 18 aug till handlingarna. 

 

 

 



§ 107. Rapporter 

a. Ordförande 

Ulf och Ingvor Järnestål har fått uppdraget att köpa hyllor och kodlås till det 
gamla utedasset bredvid garaget, för att göra det till ett förråd för 
träningssaker. Kerstin Wickström påtalade vikten av att även träningssaker 
för rallylydnad ska finnas där. 

Olle Bernhardtz redogjorde för innebörden av avtalsinstruktör. 

b. Sekreterare 

Medlemsmötet från 9 september är nu justerat, finns i pärmen på klubben och 
läggs snarast ut på hemsidan. 

c. Kassör 

Niklas Berglund redovisade, som svar till frågan på medlemsmötet, 
skillnaden i halvårsrevision och resultatet till medlemsmötet. Förklaringen är 
att det inte hände så mycket i våras och sen kom det in pengar för kurser och 
för tävlingar. 

Idag finns i kassan 243.062,60 kr. 

d. Centralt/distriktet 

Det finns kurs en för instruktör till specialsök som kommer att läggas till Öbk 
Anslagstavlan, Fb. 

e. PR/hemsidan 

Rebecca Wrigby har gjort en fantastiskt snygg folder om sin kurs i 
Balansboll! 

 

§ 108. Valberedningen 

Ewy Ran, valberedningens sammankallande, kom till mötet och delade ut ett 
formulär till styrelsens medlemmar att svara på. Frågar handlar om kommande 
styrelse, vad som har varit bra och vad som kan göras bättre. Formuläret lämnas 
igenklistrat till Ewy Ran. 

 

§ 109. Rapporter från sektorerna 

Tävlingssektorn – Inget att rapportera. 



Hundutbildningssektorn – Flera kurser är på gång: 

2 kurser i Rallylydnad har startats och det kommer att starta en ny kurs i 
Balansboll i oktober. 

Rasutvecklingssektorn – Utställning för 2022 är sökt till 14 maj, kommer att 
flyttas till 15 maj. Uppfödare MH har genomförts 19 sept 8 hundar, MT kommer 
att vara 10-11 oktober. 

Tjänstehund – Inget att rapportera, kommer till sektormötet 23 september. 

Agility – KM i agility gick av stapeln 22 september med många starter. 

KÖK – Sara Rasmusson och Malin Lindskog har lämnat köksansvaret pga. 
ändrade arbetsförhållanden. Inga-Lill Svahn har tagit över inköpsansvaret. 

Mark – På medlemsmötet uppkom frågan om den nyinköpta gräsklipparen och 
dess garanti. Kerstin Wickström har ring försäljaren och garantin på 3 månader 
förlängs inte trots att stolen varit trasig flera gånger. Däremot är det garanti på 
reparationen som utförts. Skulle det bli fel på sitsen igen så ska vi ringa till Hako 
och säga till.  

Kerstin Wickström informerade att det är inköpt och ditsatta nya piassavakvastar 
till fotskrapan till entrén. 

 

§ 110. Kursverksamhet på torsdagar 

Ingen kursverksamhet på torsdagskvällar. Det som varit har varit. I framtiden 
ska det inte förekomma. 

 

§ 111. Försäljning av den gamla gräsklipparen 

Styrelsen har på uppdrag av medlemsmötet att sälja den gamla gräsklipparen. 
Olle Bernhardtz har fått kontakt med flera personer som är intresserade. 

 

§ 112. Övriga frågor 

a. Träningsgrupper- Viktigt att alla medlemmar som är med i en 
träningsgrupp fyller i närvarolistan som finns i pärmen i brevlådan vid 
entrén. Att lämna in ifyllda träningslistor till Studiefrämjandet är en 
förutsättning för att få pengar från Studiefrämjandet. 
 



§ 113. Nästa möte 

Tisdag 27 oktober kl. 18.30 i klubbstugan. 

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

Tisdag 24 november kl.18.30 i klubbstugan. 

 

§ 114. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  
 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Maria Östergren 

Ordförande    Justerare 


