
Örebro Brukshundsklubb  

Org-nr 875001-8338 

Protokoll, styrelsemöte nr 5 2020 

Sammanträdesdatum: 2020-05-13   § 58 - § 70 

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

Frånvarande: Marie Danielsson och Örebro Hundungdom Michelle Boije.  

 

§ 58. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna.  

 

§ 59. Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor 

Dagordningen godkändes med tillägg av samarbete AniCura till punkt 5.e och 
inköp av kompressor till punkt 6.g. 

 

§ 60. Val av justerare 

Till Justerare valdes Olle Bernhardtz och Hannah Ljung. 

 

§ 61. Justering av föregående protokoll 

Protokollet från senaste styrelsemötet 20 april gicks igenom och är godkänt och 
klart. 

 

§ 62. Rapporter 

a. Ordförande 

Uppdatering ang Corona finns att läsa på www.sbk.se. 

b. Sekreterare 

Kopieringspapper är slut och uppdrag åt Lotta Rubom att köpa in även denna 
gång. 



c. Kassör 

Jobbar med bokföringen och att få nya bokföringsprogrammet 
kompatibelt med det gamla. 

I kassan 167.542 kr. 

d. Centralt/Distriktet - Inget 
 

e. PR/hemsidan 

Rebecca Wrigby inkommit med ett förslag om sponsrat avtal med 
AniCura som diskuterades. 

Beslut: AniCura får ett sponsrat avtal med Öbk under 1 år för att sedan 
utvärderas. Rebecca Wrigby inkommer med ett förslag till avtal. 

 

§ 63.  Rapporter från sektorerna 

TÄS – Avvaktar tills vidare pga Corona. En träningstävling för medlemmarna 
planeras. 

HUS – Ny aktivitetskurs och ny valpkurs startad 11 maj. Planer på ytterligare en 
valpkurs under våren då trycket är stort. Böcker för valpkurs är beställt. 
Rallylydnadsträningen med tränings värd startar v.21 onsdagar 18.00 och pågår 
fram till midsommar. Bordlägger frågan om tränings värd på torsdagar. 

RUS – Avvaktar med ytterligare aktiviteter pga av Corona.  

Tjänstehund och Räddning – Pausat alla kurser i Räddning pga Corona för att 
man då åker över länsgränserna. 

Agility – Ett stag i slalomhindret har blivit avbrutet och en hund har bitit av 
delar i gungan. Skadorna har uppstått när ingen har sett det. 

KÖK – Fungerar bra. 

Mark – Stuga. Ormskrämmor utsatta vid trä staketet och östra delen av 
agilityplan. Ytterligare 2 skrämmor kommer att köpas in. Viktigt att de inte 
flyttas utan sitter kvar där ansvarig har satt dem! 

Vi bjuder in till en städdag tisdag 26 maj 18.00 – 21.00. Köket fixar korv + 
dricka + kaffe. 

Handgräsklippare kommer köpas in och gräsklippargruppen har tagit in offert. 
Kommer v.20 



Ny kompressor behöver inköpas då den gamla varit trasig länge. 

Beslut: Att köpa in en kompressor för ca 3000 kr. 

 

§ 64. Örebro Hundungdom  

Håller på att bygga upp en ny hemsida som ska kopplas till Öbk:s hemsida. 

 

§ 65 Träningsledarkortet, ett grönt kort 

Tidigare har naturvårdsverket varit ansvarig men nu är det Länsstyrelsen som 
ansvarar. Kortet behöva för att få träna med lös hund i marker under tiden där 
hund ska hållas kopplad. 

Vid fyra eller fler deltagare ska det finnas en ledare. Gruppen ska vara 
sanktionerad av klubben. Markägaren ska vara vidtalad. Färre än 4 i gruppen så 
är det allemansrätten som gäller. 

Vi går ut på medlem online med en förfrågan efter intresse hos medlemmarna 
som ska inkomma till styrelsen. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 

§ 66 Uppdelning av apellplan 

På förra styrelsemötet fick Olle Bernhardtz och Martti Keskinen uppdraget att ta 
fram en karta. Det finns ingen karta men det går att dra fram en karta från 
Google Map. Styrelsen gick ut och tittade på apellplan för att lättare kunna 
diskutera. Frågan tas upp igen på nästa möte. 

 

§ 67 Utmaning på distans 

Sbk centralt har kommit ut med en utmaning på distans mellan Svenska 
Brukshundsklubbens lokala klubbar. Syftet är att få fler klubbar att starta 
träningsgrupper på distans för att främja den fysiska aktiviteten för våra 
medlemmar tillsammans med sina hundar.  

Styrelsen tycker att det verkar positivt och annonserar på klubbens anslagstavla 
om intresse från medlemmarna.  

 

§ 68 Övriga frågor – fanns inga 

 



§ 69 Nästa möte 

Måndag 22 juni 18.30 i klubbstugan.  

 

§ 70 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

Beslut: AniCura får ett sponsrat avtal med Öbk under 1 år för att sedan 
utvärderas. Rebecca Wrigby inkommer med ett förslag till avtal. 

 Beslut: Att köpa in en kompressor för ca 3000 kr. 

 

 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Hannah Ljung 

Ordförande    Justerare 


