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Protokoll, styrelsemöte nr 4 2020 

Sammanträdesdatum: 2020-04-20   § 43 - § 57 

Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Hannah Ljung, Rebecca 
Wrigby, Martti Keskinen, Maria Östergren och Niklas Berglund. 

Örebro Hundungdom Michelle Boije 

 Frånvarande: Lotta Rubom, Christina Johansson och Marie Danielsson. 

 

§ 43. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna.  

 

§ 44. Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor 

Dagordningen godkändes med tillägg till övriga frågor: apellplan och löptikar. 

 

§ 45. Val av justerare 

Till Justerare valdes Olle Bernhardtz och Martti Keskinen. 

 

§ 46. Justering av föregående protokoll 

Protokollet från senaste styrelsemötet 23 mars gicks igenom. 
 

§ 47. Rapporter 

a. Ordförande 

Har inkommit en inbjudan till digital utbildning i lydnadsklass för att bli 
tävlingsdomare. 

b. Sekreterare 

Tältet har sats upp på altanen så att vi kan vara under tak även vid sämre 
väder.  



Eftersom städdagen är inställd finns en städlista på anslagstavlan i 
klubbstugan och en digital städlista på FB, Anslagstavlan Öbk. 

Kerstin varit i kontakt med SBK, from 17 april får vi vara i klubbstugan när 
vi har kursverksamhet men samhällets normer för att hålla fysiska avstånd 
gäller tillsvidare. Utbildningsansvarig på SBK tyckte även att vi skulle satsa 
på många kurser och annan verksamhet nu när vi inte kan åka ut och tävla. 
Bra med hundrundan som vi bör starta upp. 

 

c. Kassör 

Nu har Niklas Berglund varit på digital kassörsutbildning och även tagit 
över kassörsarbetet efter Inga-Lill Svahn, Morskoga bokföringsbyrå. 

I kassan 148.500 kr. 

d. Centralt/Distriktet 
Fortfarande inga tävlingar och mycket av verksamheten skjuts på 
framtiden. 
 

e. PR/hemsidan 

Nya datum för Hundrundan ska ut på hemsidan, FB anslagstavlan, FB 
Öbk och Hundlekplatser i Örebro. 

 

§ 48 Rapporter från sektorerna 

TÄS – Inget att rapportera. 

HUS – Ny valpkurs i maj med Kerstin Wickström, fullbokad. 

RUS – Önskemål om MT 10 + 11 oktober för rasklubb Holländska 
Herdehundar. Klubben ska isf ordna med allt. Vi bokar klubbstugan och 
avvaktar om Corona har släppt restriktionerna till dess. 

Tjänstehund och Räddning – Inget att rapportera. 

Agility – SM inställt, DM inställt och klubbens tävling i juni inställd. Inköp av 
beslutade hinder senareläggs. 

KÖK – 2 maj kommer Jägarna som hyrt stugan att behöva mat och kaffe för 11 
personer. Det saknas en person till hjälp i köket. Frågan läggs ut på Öbk 
anslagstavlan. 



Mark – Stuga. Städlistan för Mark finns tillgänglig för alla medlemmar på 
anslagstavlan klubbstugan och anslagstavlan Öbk. 

En gammal asp har ramlat söder om klubbstugan och behöver åtgärdas. Trädet 
är anmält till Örebro kommun som är ansvariga. 

Vägen behöver skrapas då den är i dåligt skick. Olle kontaktar kommunen. 

Stuga – Maria har satt upp en lista på olika punkter för vårstädning av 
klubbstugan. Fritt fram för alla medlemmar att ta del av! 

Veckostädning av klubbstugan fungerar bättre. 

 

§ 49 Örebro Hundungdom  

Michelle Boije, ordförande i Örebro Hundungdom, presenterade sig för de nya i 
styrelsen. Mycket av Hundungdoms verksamhet är inställt pga Corona. 

 

§ 50 Statuter Årets hund 

Marie Danielsson har gjort ett förslag, som vi godkände, för att lyfta det på nästa 
medlemsmöte som blir 9 september. 

 

§ 51 Medlemsmöte 13 maj 

Medlemsmötet inställt. Rebecca Wrigby har skrivit på hemsidan men skickar 
även ut det på medlem online. 

 

§ 52 Belopp gemensamt för firmatecknare 

Arbetsutskottet har mandat att, vid akuta behov, ta beslut om upp till 10.000 kr 
vilket sedan rapporteras till styrelsen på följande möte. 

 

§ 53 Medlemsanvarig 

Medlemsansvarig person behövs inte nu när vi har en kassör. Flera nya 
medlemmar betalar in hela avgiften till klubben trots att det står att det ska gå till 
SBK. Viktigt att det blir tydligare på hemsidan hur man betalar in 
medlemsavgiften för nya medlemmar. Rebecca Wrigby får uppdraget att 
förtydliga det. 



§ 54 Höstens aktiviteter 

Det är ännu för tidigt att bestämma datum för Kick Off och andra aktiviteter 
inför hösten. Alla funderar på olika vilka aktiviteter till nästa möte.  

Vi bör kalla de olika sektorerna till ett möte i juni. Datum bestäms på nästa 
styrelsemöte. 

 

§ 55 Övriga frågor 

• Apellplan. Det finns 2 ha apellplan på klubben. Hur ska vi dela planen så 
att alla aktiviteter får plats utan att kollidera med varandra? Uppdrag åt 
Olle och Martti att ta fram ett förslag på en ritning. 

• Frågan om löptikar har uppkommit från medlemmar. Det finns ett 
gammalt beslut att löptikar får vara på den södra, smala delen av 
apellplan. Det beslutet gäller och behöver förtydligas. 
 

§ 56 Nästa möte 

Onsdag 13 maj 18.30 i klubbstugan.  

 

§ 57 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Martti Keskinen 

Ordförande    Justerare 


