
Örebro Brukshundsklubb  

Org-nr 875001-8338 

Protokoll, styrelsemöte nr 5 2021 på klubben 

Sammanträdesdatum: 2021-07-06   § 77 - § 95 

Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Jan Hockart, Hannah Ljung, 
Ingvor Jernestål, Martti Keskinen, Christina Johansson och Ellen Lundberg. 

Frånvarande: Annika Gustafsson och Marie Danielsson. 

Adjungerad: Bettan Bergström. 

 

§ 77. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna till detta fysiska möte 
förklarade mötet öppnat. 

  

§ 78. Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor 

Dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor, a-Utskick av dagordning 
och övriga handlingar, b-Parkering skällande hundar. 

 

§ 79. Val av justerare 

Till Justerare valdes Martti Keskinen. 

 

§ 80. Justering av föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 81. Inkommande och utgående post 

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

Förfrågan har inkommit från kända hundmänniskor om de kan få stå med 
husvagnar, 4 st på klubben 9 juli-11 juli medan de tävlar i Örebro. Ingvor 
Jernestål tar hand om uthyrningen och ser till att det kommer in i kalendern. 



§ 82. Rapporter 

a. Ordförande – Förtydligande om skott på Öbk. Klubben upplåter pistol och 
skott. Skjutning får ske torsdagar 18.30 – 19.30. 

b. Sekreterare – Viktigt om man inte kan komma till ett styrelsemöte att man 
meddelar sekreterare eller skriver i styrelsegruppen. 

c. Kassör - I kassan finns 239.466 kr.  
d. Centralt/Distriktet – Inget. 
e. PR/hemsidan – Ansvarig Jessica Hallén. Hannah Ljung kontaktar Jessica 

och tycker vi att behov föreligger så bjuder vi in henne till nästa 
styrelsemöte. 
 

§ 83.  Rapporter från sektorerna 

TÄS – Allt klart inför lydnadstävling 4 augusti.  

Ny tävlingssekretariat är Jessica Myhre från Karlskoga, nu Örebro. 

Nästa tävling 4 september, Lägre klass spårhundar. 

HUS – Ordnar vi kurser och ledaren inte är färdigutbildad är det viktigt att det 
står Kursledare på hemsidan och att det finns en instruktör som är ansvarig. 

RUS – Martti Keskinen och Ewy Ran fortsätter att leta domare till utställningen 
maj 2022. 

Tjänstehund och Räddning – Nu finns en Tjänstehundansvarig i distriktet, 
Charlotte Lundell. 

Agility – Äntligen tävling 3 + 4 juli! En mycket uppskattad och proffsig tävling 
som agilitysektorn genomförde! 

KÖK – Det fanns två personer i köket 3 juli men då få handlade var köket 
obemannat under 4 juli. Självförsäljning av glass och dricka funderade bra. 

Mark – Stuga – Roger Regestål och Martti Keskinen klipper gräs och planen är 
väldigt välskött. Fortfarande mycket ogräs på altanen som behöver plockas bort. 
Viktigt att alla hjälps åt att vattna blommorna. 

 

§ 84. Distriktets instruktörsutbildningar 

Två anmälningar har inkommit till styrelsen, Jessica Myhre och Ellen Lundberg. 



Styrelsen rekommenderar dessa medlemmar med prioritering 1. Jessica Myhre 
och 2. Ellen Lundberg. Kerstin Wickström skickar in anmälan till Distriktet och 
Anna Bjällå till 1 augusti. 

Inga-Lill Svahn, Kerstin Malm och Kerstin Wickström har anmält intresse för 
att utbilda sig till Rallyinstruktör. Kerstin W kollar med distriktet om det finns 
någon utbildning på gång. 

 

§ 85. Föreningsteknik 

Uppmaning från Jan Hockart till styrelsemedlemmarna. Till nästa styrelsemöte 
läsa på om Jäv, Styrelsens ansvar och Konfidentiellt i boken Föreningsteknik. 

 

§ 86. FM-hundar offert 

Då det redan finns ett avtal för FM-hundar och uthyrning av klubbstugan, 
skickar Ingvor Jernestål avtalet och prislistan till Hanna Högström. 

 

§ 87. Funktioner för styrelsens medlemmar - Frågan bordlades. 

 

§ 88. Rapport medlemsmötet 29 juni 

Styrelsen gick igenom protokollet och de beslut som fattats. 

 

§ 99. Styrelserepresentation i varje sektor  

Kerstin Wickström har skrivit en lista på alla ansvariga i styrelsen. Listan ska ut 
till styrelsen för att sen anslås på klubben. 

 

§ 90. Trivselsektor – Medlemsvård  

Se protokoll från medlemsmötet 29 juni-21 och § 35. 

 

§ 91. Regler för arvoden och reseersättning  

Styrelsen ska bereda ärendet innan det går ut till instruktörerna. Diskussionen 
måste fortsätta. 



§ 92. AU-protokoll – Finns inget 

 

§ 93. Övriga frågor 

a. Utskick av dagordning och övriga handlingar. Styrelsemöte är på 
tisdagar och då är det bra om dagordningen kan komma ut på fredagen 
innan. Även bra om det går att skicka ut rapporter i förväg. 

b. Skällande hundar på parkeringen. Skällande hundar i bilar på 
parkeringen är ett problem när andra hundar passerar. Bra om alla tänker 
på hur man parkerar sin bil och att alla visar hänsyn mot andra hundar. 
 

§ 94. Nästa möte 

Tisdag 3 aug kl.18.30 i klubbstugan. 

 

§ 95. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Martti Keskinen 

Ordförande    Justerare 


