
Örebro Brukshundsklubb  

Org-nr 875001-8338 

Protokoll, styrelsemöte nr 3 2020 

Sammanträdesdatum: 2020-03-23   § 27 - § 42 

Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Marie Danielsson, Hannah 
Ljung, Rebecca Wrigby, Lotta Rubom, Christina Johansson och Martti 
Keskinen. 

 Frånvarande: Maria Östergren och Niklas Berglund. 

Örebro Hundungdom Michelle Boije 

 

§ 27. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna.  

 

§ 28. Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor 

Dagordningen godkändes med tillägg till övriga frågor: justering av 
konstituerande protokoll, inställande av Brukskvällen och Kick Off. 

 

§ 29. Val av justerare 

Till Justerare valdes Olle Bernhardtz och Lotta Rubom. 

 

§ 30. Justering av föregående protokoll 

Protokollet från senaste styrelsemötet 25 februari gicks igenom. 

§ 31. Rapporter 

a. Ordförande 
Alla inköp som görs av de olika sektorerna ska godkännas av styrelsen 
innan inköpen görs. 
Inkommande post: 1. Domarutbildning i Rallylydnad. 
2.Tävlingssekreterare i Rallylydnad, ligger ute på Öbk Anslagstavlan, 
3.Ekonomiska bestämmelser i praktiska domarprov. 
Vi avvaktar direktiv uppifrån hur det blir med våra aktiviteter ang Corona. 
Viktigt att alla läser på hemsidan och på Anslagstavlan Öbk.  



 

b. Sekreterare 

Har skickat ut 48 pappersbrev till medlemmar utan angiven mailadress om 
årets aktiviteter och bett om deras mailadresser, endast 3 svar har 
inkommit! 

c. Kassör 

Fortfarande inga papper från banken Nordea men det är på gång. 
Ordförande betalar löpande räkningar åt klubben men inget har bokförts 
än. Det nya bokföringsprogrammet har nu kommit. 

I kassan 135.456,09 kr. 

d. Centralt/Distriktet 

Konferensen i Åkerby 29 mars är inställd pga Corona. 

Kommit ett häfte från SBK som heter ”Slipp konflikt”. Rebecca Wrigby 
lägger ut det i styrelsegruppen så alla kan läsa på till nästa styrelsemöte. 

Lördag 28 mars kommer Sbk instruktörsutbildning vara i klubbstugan 
mellan 9-17, då Hallsbergs klubbstuga är för trång för att kunna följa 
rekommendationerna angående Covid19. 

e. PR/hemsidan 

Diskussion om Rallylydnad ska bort som egen punkt på hemsidan då det 
egentligen ligger under HUS men vi enades om att det ska ligga kvar då 
det blir lättare att hitta för alla besökare på hemsidan. 

 

§ 32 Rapporter från sektorerna 

TÄS – Hannah Ljung har kontakt med TÄS och det är en liten grupp på 5 
personer som jobbar på. Lite osäkert med vårens tävlingar pga av Corona. 

HUS – Valpkurs med Sara Rasmusson har några gånger kvar. 

Allmänlydnadskurs med aktiviteter startar 31 mars med Olle Bernhardtz och 
Inga-Lill Svahn. Då efterfrågan var stor startar nästa kurs 11 maj. 

Valpkurs startar 11 maj med Maria Östergren och Kerstin Wickström. 

 



RUS – MH banan är komplett meddelar Martti Keskinen. MT banan behöver 
röjas med motorsåg och det kommer att ske längre fram i vår. 

Tjänstehund och Räddning – All Patrullverksamhet ställs in från 23/3 – 3/5 
pga Corona. 

Agility – Många vill gå kurs men klubben har inte tillräckligt med instruktörer. 
Om den planerade tävlingen 12-13-14 juni inte får genomföras kommer den att 
senareläggas.  

Finns önskemål om att få köpa in agilityhinder för 17.000 kr + frakt. 

Beslut: Att köpa in hinder enligt specifikation för 17.000 kr + frakt och att 
hindret muren får vänta till nästa år. 

KÖK – Onsdag 25 mars ska köksgruppen, Inga-Lill Svahn, Malin Lindskog, 
Sara Rasmusson, Yvonne Marberg och Marianne Post tillsammans med 
ordförande ha ett möte angående köket. Viktigt att det kommer upp olika 
alternativ som kan jämföras prismässigt och kostnadseffektivt. Önskemål från 
styrelsen att även Hannah Ljung medverkar. 

Mark – Stuga. Inga-Lill Svahn har sytt nya gardiner till klubbstuga, stort tack! 

Gräsklipparen är renoverad. 

Gräsklippargruppen skall även köpa in en handgräsklippare. 

 

§ 33 Örebro Hundungdom – Inget 

 

§ 34 Statuter Årets hund 

Alla pris för Årets Hund samt Klubbmästartitel har reviderats from 2020. 

Ändring: Deltagare för samtliga pris ska ha tävlat för Örebro bk under gällande 
period. Marie Danielsson får uppdraget att fila på detaljerna. 

 

§ 35 Medlemsmöte 13 maj 

Vi genomför medlemsmötet som planerat! 

 

§ 36 Verksamhetsplanen 

Viktigt vi följer verksamhetsplanen så vi får med våra aktiviteter. 



§ 37 Medlemsanvarig 

Vi bordlägger frågan till nästa styrelsemöte. 

 

§ 38 Samarbetsavtal med Working dogs rehab 

Viktigt att Working dogs rehab och TÄS har kontakt. 

 

§ 39 Balansbollar 

Rebecca Wrigby har gått balansbollskurs för att bli instruktör och kunna hålla 
kurser. Vi behöver köpa in balansbollar till klubben. Rebecca lånar ut några av 
sina egna bollar och därför räcker det med att i första steg köpa in olika bollar 
för 3000 kr. 

Beslut: Att köpa in balansbollar för 3000 kr. 

 

§ 40 Övriga frågor 

• Temakvällen 25 mars för diskussion av Brukset måste ställas in och tas 
vid ett senare tillfälle. 

• Kickoffen 23 april skjuter vi på till början av hösten. 
• Justering av konstituerande protokollet blev fel. Det ska inte stå med 

någon summa. Kerstin Wickström skriver om protokollet och lägger ut 
det ändrade protokollet på hemsidan. 
 

§ 41 Nästa möte 

Måndag 27 april 18.30 i klubbstugan.  

 

§ 42 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 



Beslut: Att köpa in hinder enligt specifikation för 17.000 kr + frakt och att 
hindret muren får vänta till nästa år. 

 

Beslut: Att köpa in balansbollar för 3000 kr. 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Lotta Rubom 

Ordförande    Justerare 


