
Örebro Brukshundsklubb  

Org-nr 875001-8338 

Protokoll, styrelsemöte nr 8 2020 

Sammanträdesdatum: 2020-08-18   § 90 - § 103 

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

Frånvarande: Lotta Rubom. 

Örebro Hundungdom, adjungerade: Michelle Boije. 

Marie Danielson lämnade mötet efter rapport från Tävlingssektorn § 96. 

 

Revisorerna Jan Hockart och Eva Tenne, båda adjungerade, kallade.  

Eva Tenne ej närvarande. Jan Hockart lämnar mötet efter § 95. 

 

§ 90. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna.   

 

§ 91. Godkännande av dagordningen med tillägg.  

Dagordningen godkändes med följande ändringar: punkten Halvårsrevision 
flyttas upp och tas efter rapporter, tillägg till Övriga frågor med Träningsvärdar 
onsdagar, Tränings-kursverksamhet, Instruktörsfrågan och Hinder Mondioring. 

 

§ 92. Val av justerare 

Till justerare valdes Martti Keskinen 

 

§ 93. Justering av föregående protokoll 

Protokollet från 22 juni lades till handlingarna. 

 

 



§ 94. Rapporter 

a. Ordförande 

Läget är lugnt – vi inväntar nytt om Covid-19 och hur det kommer att 
påverka verksamheten i höst. 

Inventering av försäljning i köket bör ske. För att kunna göra en avstämning 
och inventering måste alla betala sina skulder senast 31 aug. Uppdrag åt 
kassör Niklas Berglund och inköpare Sara Rasmusson att göra inventeringen. 

b. Sekreterare 

Inget 

c. Kassör 

Niklas redovisade Balans och Resultatrapport som bifogas protokollet. 

Kerstin Wickström räknar ut hur mycket pengar som är deponerade för 
klubbens nycklar och meddelar Niklas Berglund. 

d. Centralt/distriktet 

Senare i höst måste vi ha en diskussion om instruktörsutbildning så att vi får 
in fler instruktörer till klubben. 

e. PR/hemsidan 

Pga av Corona blir det ingen Kick Off i höst.  

Bör vara länkar på hemsidan till olika resultatlistor. Alla resultat ska skickas 
till Rebecca Wrigby som lägger dem under Tävling. 

 

§ 95. Halvårsrevision 

Revisor Jan Hockart gick igenom halvårsgranskningen och redovisade 
revisorernas synpunkter, vilka bifogas protokollet. Styrelsen måste göra en 
reviderad budget som ska presenteras på och godkännas av medlemsmötet. 

Förslag: Minska kostnaden för belysningen med 50.000 kr, minska intäkter för 
agilitytävlingar till 0 kr, minska kostnader för agilityhinder med 20.000 kr, öka 
kostnader för gräsklipparen med 26.000 kr för två kvartal, öka intäkter för 
kursavgifter till agility med 10.000 kr. 

Beslut: att rekommendera medlemsmötet enligt styrelsens förslag.  

 



§ 96. Rapporter från sektorerna 

Tävlingssektorn – har tävlingsansvar men inte träningsansvar, däremot kommer 
de gärna med tips och råd. 

Styrelsen kommer att bjuda in alla sektorer till klubben för funktionärsplanering 
och planering av klubbens olika aktiviteter. Datum: 23 sep kl.18.00 

 

Hundutbildningssektorn – Flera kurser är på gång: 

Valpkurs 4 och 5 är startade och valpkurs 6 planeras i september. 

Allmänlydnad – aktivitetskurs 3 är startad. 

Rallylydnad nybörjare kurs 1 0co 2 startar i september. 

Allmän tävlingslydnads kurs startar i september. 

Spårhelg planerad. 

Balansbollskurs 2 st start aug. 

Specialsökkurs med start september. 

Ev. en lydnadskurs över en helg. 

Ev. kommer en instruktörskurs att startas i klubben regi. 

 

Rasutvecklingssektorn – MH 19 sept för en kennel, MT 10-11 oktober. 

 

Tjänstehund – Patrull, det behöver bli fler patrullhundar. Räddning, är 2 
medlemmar från klubben som går kurs. 

 

Pga att mötet tog så lång tid bordläggs resterande punkter på 
dagordningen och tas upp på nyinsatt möte onsdag 26 aug kl.18.00 

 

Styrelsemöte nr 8 2020 fortsätter 26 aug kl.18.00 

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

Frånvarande: Marie Danielsson, Niklas Berglund och Rebecca Wrigby. 



§ 96 Rapporter från sektorerna 

Agility – Flera kurser som startar i september. 

KÖK – Allt klart till rallytävlingen sön 30 aug. 

Mark – Finns en lite handklippare så alla kan klippa under bänkar och runt 
staket vid agilityplanen och där det behövs. 

Då Öbk köpt ny gräsklippare kan vi erbjuda Schäferhundsklubben, om hjälp 
önskas, gräsklippning med egen förare till en kostnad av 500 kr per timme. 

Beslut: Att Öbk kan erbjuda klippning till Schäferhundsklubben. Se beslut 
paragraf 96. 

 

Stuga – Städningen av klubbstugan fungerar nu väldigt bra! 

Martti Keskinen har bytt batterier i brandlarmen. 

 

§ 97. Örebro Hundungdom 

Önskemål har inkommit om Hundungdom kan vara på den smala delen av 
apellplan, som gränsar till kommunens mark, då de ska ha kurs torsdagskvällar. 
Styrelser ser inget hinder för det. 

 

§ 98. Medlemsmötet 

Dagordningen är klar och den skall ut till alla medlemmar 7 dagar innan mötet 
som är 9 sept kl.18.30 i klubbstugan. 

 

§ 99. Källsortering på Öbk 

Vi diskuterade om vi kan sortera våra sopor för att minska kostnaderna och 
förbättra miljön. Sbk centralt har ett hållbarhetsmål som vi bör eftersträva. 
Frågan är väckt och vi fundera vidare hur sorteringen skulle kunna gå till. 

§ 100. Försäljning av den gamla gräsklipparen 

Frågan kommer att tas upp på medlemsmötet. 

 

 



§ 101. Övriga frågor 

a. Träningsvärdar onsdagar – Rallylydnadsträning med tränings värd startar 
onsdag v.38 kl.18.00. 

b. Tränings och kursverksamhet på klubben – Vi tar med en punkt om 
klubbvärdar till medlemsmötet. 

c. Instruktörsfrågan – Det är för få medlemmar i klubben som är intresserade 
att söka till instruktörsutbildning. 

d. Hinder Mondioring – Vi bordlägger frågan till budgetarbetet 2021. 
 

§ 102. Nästa möte 

Tisdag 22 september kl. 18.30 i klubbstugan.  

 

§ 103 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  
 

Beslut: att rekommendera medlemsmötet reviderad budget enligt styrelsens 
förslag. 

Beslut: att Öbk kan erbjuda gräsklippning till Schäferhundsklubben. Se beslut 
paragraf 96. 

 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

 

 

Olle Bernhardtz   Martti Keskinen 

Ordförande    Justerare 


