
Sektormöte ÖBK 211006 minnesanteckningar 
 
Olle Bernhardtz -ordf - HUS 
Eva Tenne - -Specialsök 
Martti Keskinen - RUS 
Ingvor Jernestål - TÄS 
Sara Rasmusson - Agility 
Kerstin Wickström – Rallylydnad, Nosework, Freestyle 
Hannah Ljung - styrelsen 
Inga-Lill Svahn - kök 
 
Dagordning:  
Uppföljning verksamhetsplan och budget 
Diskussion kommande verksamhetsplan och budget 
Övriga frågor 
 
Viktiga datum:  
15/11 Senaste inlämning för verksamhetsplan och budget 
15/12 Senaste inlämning för verksamhetsberättelsen 
 
Agilityn 
Vill ha någon skylt som anslagstavla för information, säkerhetsinformation, 
belysning osv. Bygger en anslagstavla som ser ut som den som sitter på 
parkeringen. 
Planerar några större tävlingar för 2022. 
Diskuterar att ha något fler kurser under våren. Ser också på möjligheterna att 
köra temakurser och eventuellt externa instruktörer under hösten.  
Belysningen agilityplan kan justeras något för att optimeras. Hannah pratar med 
Telectro om att göra justering senare i vinter när planen är frusen och helst när 
det är mörkt. 
Agilityn skriver en text om introduktion agility som ska finnas vid agilityplan, 
läggas ut på hemsidan och delas ut på kurserna.  
 
Säkerhetsinformation vid stegarna  
Behöver sätta upp en skylt med säkerhetsinformation vid stegarna och förtydliga 
att dessa endast ska användas för bruksträning. Frågan om genomförande går till 
styrelsen.  
 
Specialsök 
Två sökande till instruktörsutbildning anmälda. 
Thomas Gutenlöv inbokad till kurs på Kvinnersta. Samarrangemang med Kumla 
BK. 
Gittan Åsbom från Karlskoga kommer ha två kurstillfällen på ÖBK under 



hösten. 
 
Tävling 
Nästa års tävlingar ligger ute. Budgeten ser väldigt bra ut. 
 
RUS 
Blir nu en M1 i Lindesberg 21/11. Första steget för att bli funktionär 
Uppföljning verksamhetsplan och budget 
Diskussion kommande verksamhetsplan och budget Eller? 
Behöver hitta fler som vill bli funktionärer för proven. Utan funktionärer blir det 
ingen verksamhet. 
Lägga ut inbjudan till M1an på Anslagstavlan fb för intresseanmälningar. 
Skickas till styrelsemailen ? 
 
Rallylydnad, Nosework, Freestyle 
Kerstin fråga Kerstin Malm om hoopers-kurs och freestyle. Rally har möte på 
måndag. Kerstin ska ev ha nosework-kurs.  
 
Hemsidan 
Bra om alla tävlingar ligger på hemsidan under fliken Tävling. Alla får skicka in 
sina datum och vad det är för typ av tävling till Kerstin Wickström så samlar 
hon in informationen och sen får vi se till att det kommer till hemsidan. 
 
Förnya klubbstugan 
Maja Cardell och Christina Johansson utgör arbetsgruppen. 
Skåpen i lektionssalen behöver bytas ut. Eva Tenne och Monika Sasse har 
tidigare fört fram att de kan se på skåp där distriktet, hundungdom m fl kan ha 
material. 
Arbetsgruppen utökas alltså med Eva Tenne och Monika Sasse (ska tillfrågas).  
Alla sektorerna får diskutera vilka behov de ser och lämna in till arbetsgruppen. 
 
/Hannah Ljung 
 
 
 


