
Örebro Brukshundsklubb  

Org-nr 875001-8338 

Protokoll, styrelsemöte nr 2 2019 

Sammanträdesdatum: 2020-02-25   § 9 - § 26 

Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Niklas Berglund, Marie 
Danielsson, Hannah Ljung och Martti Keskinen. 

 Frånvarande: Rebecca Wrigby, Maria Östergren, Lotta Rubom, Christina 
Johansson. 

 

§ 9. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna, särskilt nya medlemmar i 
styrelsen, och förklarade mötet öppnat.  Styrelsen bjuder på semmeltårta till 
kaffet på fettisdagen. 

 

§ 10. Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor 

Dagordningen godkändes med tillägg till övriga frågor ang låsning av 
klubbstugan. 

 

§ 11. Val av justerare 

Till Justerare valdes Olle Bernhardtz och Marie Danielsson. 

 

§ 12. Justering av föregående protokoll 

Protokollet från senaste styrelsemötet 29 januari. Årsmötesprotokollet är 
ännu inte klart. 
 

§ 13. Rapporter 

a. Ordförande 
Inbjudan till en lokalklubbs-konferens från distriktet 29 mars till Åkerby. 
Kerstin Wickström skickar ut inbjudan till styrelsen och gör även anmälan 
till de som önskar delta. 

 



b. Sekreterare 
Kerstin kommer att sätta upp ny information om styrelsen och sektorerna 
på anslagstavlan. 
Planerade temakvällen om Bruks 26 februari är inställd pga förhinder. 
Niklas Berglund och Kerstin Wickström måste få inloggning till medlem 
online. Rebecca Wrigby ansvarig. 
Policyavtal till förtroendevalda medlemmar skjuts upp till nästa möte. 
Böcker till vårens valpkurser är nu beställda. Viktigt att vara ute i god tid 
då böckerna denna gång var restnoterade hos Sbk. 

 

c. Kassör 
Niklas Berglund har skrivit på alla papper för att kunna bli firmatecknare. 

 

d. Centralt/Distriktet 
2 från styrelsen och 2 medlemmar ska vara med på distriktets möten, 
behöver inte vara samma medlemmar. 
Årsmöte 1 mars 15.00 i klubbstugan, Olle Bernhardtz kan komma. Har 
någon mer ur styrelsen möjlighet att närvara? 
Regelrevidering 8 mars på Öbk. Marie Danielsson kontaktar Lotta Rubom 
för Lydnad, Erica Häggström för Bruks och anmäler sig själv för Rally. 

 

e. PR/hemsidan 
Rebecca Wrigby ansvarig. 
Nya styrelsen ska ut på hemsidan. 
En ny Facebook grupp för styrelsen ska göras. 
Viktiga datum ska ut på hemsidan och gammal information ska rensas 
bort. Till nästa möte ska Rebecca dra ut en aktuell medlemslista så vi kan 
hjälpas åt att skicka till alla som inte har angivit sin mail 

 

 

§ 14    Rapporter från sektorerna 

 

TÄS – Vi har uppmärksammat att det finns ev. frågetecken i resultatet för Årets 
Hund. Uppdrag åt Marie Danielsson att ta fram statuterna för genomgång. 
Frågan tas upp på nästa möte. 



HUS – Valpkurs har redan startar med Sara Rasmusson. 

Aktivitetskurs ska igång i vår med Olle Bernhardtz och Inga-Lill Svahn. 

Hundrundan är planerad med datum året ut. Förslag på att den bör annonseras på 
hundlekplatserna i Örebro, det bör även finnas med adressen till klubbens 
hemsida. 

Spårkurs kommer en helg i vår. 

Olle Bernhardtz och Sören Karlsson har inhandlat materiel och snickrat ihop en 
ny söklåda då den gamla lådan varit spårlöst försvunnen under en lång tid. När 
den nya lådan var färdig visade det sig att den gamla lådan återkommit. 

 

RUS – MH banan bör renoveras och diverse material måste köpas in. Det har 
kommit nya bestämmelser på att Capen som figuranten har på sig ska vara blå 
vilket innebär att även en ny måste inköpas. Det har blåst mycket och träd har 
blåst ner över MT-banan som finns i skogen. Det kommer att vara ett samarbete 
mellan Schäfferklubben och Öbk som tillsammans kommer att röja bort träden. 

 

Tjänstehund och Räddning – Inget 

 

Agility – Alla vårens kurser är redan fyllda. 

 

KÖK – Sara Rasmusson och Malin Lindskog är inköpsansvariga i samarbete 
med Inga-Lill Svahn, Yvonne Marberg och Marianne Post. Sara och Malin 
måste inkomma med ett förslag till arbetsbeskrivning. 

Medlemmar som vill ta med eget kaffe får gärna göra det. Uppmärkt hylla 
kommer att finnas i köket där burken kan stå. Det går bra att använda klubben 
kaffebryggare och filter. 

Frågan om den extra Swish-avgiften på 2 kr diskuterades. 

Beslut: Att den extra Swish-avgiften på 2 kr ska tas bort och att priset på kaffe 
och dricka ska höjas med 2 kr. 

 

Mark – Stuga Nya gardinkappor till klubbstugan är på gång. Inga-Lill Svahn 
syr för fullt! 



§ 15 Örebro Hundungdom – Inget 

 

§ 16 Årsmötet 

Årsmötet flöt på bra och den nya styrelsen har konstituerat sig. 

 

§ 17 Enkät till SBK 

Enkäten är ej gjord då det var svårt att svara på frågorna och tidsfristen gick ut. 

 

§ 18 Ansvariga i sektorerna 

TÄS    Erica Häggström 

HUS   Olle Bernhardtz 

Patrull    Sofie Biteus 

Agility   Rebecca Wrigby 

Rallylydnad, nosw  Marie Danielson 

KÖK   Inga-Lill Svahn 

Utställning  Ewy Ran 

Hundungdom  Michelle Boije 

Festkommitté Lotta Rubom 

Mark   Kerstin Wickström 

Stuga  Maria Östergren 

 

§ 19 Ansvar i styrelsen för olika kontakter 

Olle Bernhardtz  HUS 

Rebecca Wrigby Hemsidan, Agility 

Kerstin Wickström Nycklar, Mark, Hundrundan, protokoll 

Niklas Berglund klubbens kassör 

Maria Östergren Kök, Stuga 



Hannah Ljung TÄS 

Marie Danielsson Bokningar av klubbstugan, styrelsemailen 

Lotta Rubom Fotografier mm i klubbstugan 

Martti Keskinen RUS 

Christina Johansson Tjänstehund – räddning 

 

§ 20 Samarbetsavtal med Working dogs rehab 

Lotta Rubom har tagit fram ett förslag till samarbetsavtal mellan Öbk och 
Working dogs rehab. Avtalet behöver justeras i avseende om sponsring. Frågan 
tas upp på nästa styrelsemöte. 

 

§ 21 Sbk Policy till medlemmar med särskilt ansvar 

Medlemmar med nyckel till klubbstugan, sektorsansvariga, styrelsen och övriga 
medlemmar med särskilt uppdrag bör ta del av Sbk avtal för policy. Frågan tas 
upp på nästa styrelsemöte. 

 

§ 22 Uthyrning av klubbstugan 

Marie har förnyat blanketten vid uthyrning av klubbstugan så att den har blivit 
ännu mer tydlig. 

 

§ 23 Bokföringsprogram 

Bokföringsprogram som klubben behöver köpa in heter Speedledger. 
Programmet är rekommenderat för Sbk klubbar, är gratis i 14 dagar och kostar 
sedan 169 kr per månad.  

Beslut: Att köpa in bokföringsprogrammet Speedledger. 

 

§ 24 Övriga frågor 

Låsning av klubbstugan. Martti Keskinen kom till klubben måndag 24 februari 
kl.17.45. Stugan var då olåst och ej larmad, dessutom var dörren till sekretariatet 
öppen. Vi måste gå ut med en uppmaning till alla medlemmar med nyckel till 



klubbstugan om vikten att låsa efter sig. Frågan uppstod om vi kan ha en 
personlig kod till larmet. 

 

§ 25 Nästa möte 

Måndag 23 mars 18.30 i klubbstugan.  

Maria Östergren är fikaansvarig enligt lista. 

 

§ 26 Mötet avslutas 

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

 

Beslut: Att den extra Swish-avgiften på 2 kr ska tas bort och att priset på kaffe 
och dricka ska höjas med 2 kr. 

Beslut: Att köpa in bokföringsprogrammet Speedledger. 

 

 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Marie Danielsson 

Ordförande    Justerare 


