
Sektorsmöte ÖBK 2020-09-23 
Sammanfattande minnesanteckningar 
 
Ordförande Olle Bernhardtz inledde mötet och hälsade välkommen.  
 
Sektorerna redogjorde för nuläge och vilka behov man ser för att utveckla verksamheten. Ett 
gemensamt problem är att det är brist på funktionärer och svårt att rekrytera nya för 
utbildning. Olika lösningar diskuterades.  
 
Kursutbudet på grundnivå har utvecklats starkt under året. Många nya hundägare har gått 
valpkurser och efterfrågar nu mer möjligheter till kurser och andra aktiviteter. Alla kurser blir 
fullbokade snabbt och det skulle behövas mer instruktörer och fler nivåer inom flera grenar. 
Diskussion om hur vi går vidare med att kunna bjuda in externa instruktörer, utbilda internt 
och även säkerställa att det blir enkelt att anlita de som driver fristående verksamhet.  
 
Bör vara tydligare på hemsidan om vilka som är kontaktpersoner för varje gren. Viktigt att 
intresserade kan hitta de som är ansvariga och kunna maila sina frågor direkt.  
Bra om det kan finns mer och utförligare information om de olika grenarna på hemsidan.  
Teorikurser kan vara bra att satsa på under vintermånaderna. Kursverksamheten kan vara 
ett steg till att bli funktionär.  
 
Sammanfattningsvis konstaterade deltagarna att det är mycket viktigt att få ut tydlig 
information till alla medlemmar. Under året har det varit ett stort antal nya hundägare som 
gått valpkurser och klubben har fått många nya medlemmar. För att kunna visa på vad man 
som klubbmedlem kan gå vidare med i sitt hundägande och bli mer aktiv så behöver klubben 
dels presentera mer utförligt på hemsidan, dels erbjuda både teoretiska och praktiska kurser 
i större utsträckning.  
Det finns också ett stort behov av att se till att det blir mer kurser på högre nivåer för att ge 
de som satsar på tävling mer kursmöjligheter på klubben.  
 
Nästa sektorsmöte onsdag 18 november 2020 kl. 18.00  
 
Ordförande tackade för givande diskussioner och avslutade mötet.  
 
 
Närvarande:  
Olle Bernhardtz 
Inga-Lill Svahn, kök 
Martti Keskinen 
Hannah Ljung 
Ewy Ran 
Sören Karlsson 
Michelle Boije, Hundungdom 
Matilda Persson, agility 
Sofie Biteus, patrull 
Linn Hammarbäck, agility 
Christina Johansson, räddning 



Kerstin Wickström, rally 
 


