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§ 56. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna förklarade mötet öppnat. 

  

§ 57. Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor 

Dagordningen godkändes 

 

§ 58. Val av justerare 

Till Justerare valdes Hannah Ljung. 

 

§ 59. Justering av föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 60. Inkommande och utgående post 

Alla frågor som kommit till styrelsen är bekräftade och skickats vidare till 
övriga i styrelsen. 

 

§ 61. Rapporter 

a. Ordförande – Marie Danielsson har beslutat att lämna styrelsen. Hon 
kommer fortsätta att sköta städlistan, Rallysektorn och rapportera 
klubbens medlemmars egna träningar till Studiefrämjandet.                                                                         



Marie överlämnar Almanackan på hemsidan, bokning av klubbstugan och 
att skriva på Anslagstavlan varje vecka. 

Ingvor Jernestål tar på sig uppgiften att sköta bokning av klubbstugan och 
även att skriva in i kalendern på hemsidan. 

Till medlemsmötet måste väljas en styrelsemedlem och Olle Bernhardtz 
kontaktar valberedningens ordförande Ewy Ran. 

b. Sekreterare – inget. 
c. Kassör 

I kassan finns 241.672 kr. Resultat till dagens datum är 39.944 kr. 
Jan Hockart skriver ett förslag hur vi kan lösa frågan om klubben ska vara 
arbetsgivare eller ej. 

d. Centralt/Distriktet 
Protokoll har nu kommit in från distriktet så vi kan ta del av deras 
verksamhet. Styrelsen vänder sig mot beslutet att redovisa utvärdering av 
Öbk:s kurser till distriktet. 

e. PR/hemsidan – inget. 
Annika Eriksson och Hannah Ljung kollar upp med Rebecca Wrigby 
angående hemsidan för att se hur den ska skötas och om Annika och 
Hannah ev ska ta över. 

 

§ 62.  Rapporter från sektorerna 

TÄS – Ny ansvarig för tävlingssektorn är Hanna Högström. 

Tävl.ledarutbildning lydnad startat. 

Två tävlingar tillagda i höst. 

Tävl.planering 2022 inlämnad till distrikt. 

Spårsnitslarkväll 17 augusti läggs ut på anslagstavlan 

 

HUS –14 juni avslutning för valpkurs, rallylydnadskurs och allmänlydnadskurs.  

Skott är tillåtet på torsdagar 18.30-19.30.  

Skott övriga tider får ej förekomma om inte alla som befinner sig på Öbk är 
tillfrågade och svarat ja. Skylten för skott skall visas. 

Kerstin Wickström får uppdraget att lägga ut det på hemsidan och på 
Anslagstavlan. 



RUS – Svårt att få funktionärer, blir inget mer MT i år i Öbk:s regi. 

Förslag att göra en inofficiell utställning våren 2022 och en officiell utställning 
2023. 

Tjänstehund och Räddning – Finns ingen patrullverksamhet i distriktet. Måste 
finnas en tjänstehundsanvarig i distriktet vilket inte finns. 

Förslag att få till en verksamhetskonferens. 

Agility – tävling klar till 3+4 juli och riskbedömning gjord och sitter i pärm i 
korridoren. 

KÖK – Går åt mycket glass och ny beställning är gjord. 

Mark – Stuga  

Alla som nyttjar klubbstugan måste ta ansvar för att plocka in disk i 
diskmaskinen och inte ställa i diskhon. Alla måste även torka rent efter sig i 
köket och torka av borden efter sig. 

Det finns fler arbetsuppgifter kvar efter städdagen att ta tag i, se på 
Anslagstavlan. 

En skylt är uppsatt för kompost öster om klubbstugan. 

Alla måste hjälpas åt att vattna blommorna! Kommer att finnas en stor 
vattenkanna vid vattenposten. Två små kannor står inne i stugan vid 
klädhängaren. 

 

§ 63. Funktioner för styrelsens medlemmar - Frågan bordlades. 

 

§ 64. Styrelserepresentation i varje sektor – Frågan bordlades. 

 

§ 65. Avtal med FM hundar ang klubbstugan 

Finns ett avtal – styrelsebeslut från 2016 att FM hundar ska betala samma som 
alla andra som hyr stugan. 

 

§ 66. Trivselsektor – Medlemsvård - Frågan bordlades. 

 



§ 67. Riskanalys 

Riskanalys som görs för klubbens evenemang kommer att sitta i en pärm i 
korridoren. 

De klubbar och föreningar som hyr klubbstugan ska stå för sin egen riskanalys. 

 

§ 68. Klubbens 75-års firande 

Kan gå ihop med den kommande Trivselgruppen och bilda en 75-års kommitté.  

 

§ 69. Specialsök 

Prova-på-dag 13 juni. Det kom 6 helt nya deltagare som var med. Öbk kommer 
ev. att ha ett samarbete med Kumla bk. 

 

§ 70. Regler för arvoden och reseersättning  

Jan Hockart kommer att ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte. 

 

§ 71. Medlemsmöte juni  

Kerstin Wickström skickar dagordningen till Rebecca Wrigby som lägger ut på 
medlem online och hemsidan senast 21 juni. Kerstin har även ombesörjt en gåva 
till avgående styrelsemedlemmar. 

 

§ 72. Stolpar och belysning 

Finns inte pengar till att byta hela belysningen detta år. Vi inväntar flera offerter 
på stolpar och belysning så frågan kan inte behandlas i dagsläget. 

 

§ 73. AU-protokoll – Finns inget 

 

§ 74. Övriga frågor 

Kommer att bli en Helgkurs i sök 11-12 september som Hanna Högström håller 
i. Kommer att finnas plats för 6 deltagare och ev. åhörare. 



§ 75. Nästa möte 

Tisdag 6 juli kl.18.30 digitalt. 

Förslag på första tisdagen varje månad.  

 

§ 76. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Hannah Ljung 

Ordförande    Justerare 


