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Protokoll Medlemsmöte 1/2022 

Datum 10 maj 2022  kl  18.30 i klubbstugan 

15 närvarande medlemmar Hannah Ljung från § 89. 

 

§ 86 Mötets öppnande 

 Då ordf Hannah Ljung  blivit försenad hälsade Monika Sasse 

 välkommen och förklarade mötet öppnat 

§ 87 Val av justerare 

 Till att justera dagens protokoll valdes Eva Tenne och Ewy Ran 

§ 88 Dagordning 

 Den utsända dagordningen godkändes med strykning av § 97. 

§ 89 Föregående medlemsmötes-protokoll 

 Medlemsmötes-protokollet från 2021-12-05 gicks igenom och lades 

 till handlingarna. 

§ 90 Ekonomisk rapport 

 Balansrapport, resultatrapport samt saldolista daterade 2022-04-30 

 utsända till alla medlemmar. Kassören rapporterade saldo på  PG 

 215 367:44 kr. 

 Kassören redogjorde för elförbrukningen som stigit mkt markant. Ordf 

 har kontaktat kommunen, Anders Wickström, om detta per mail 5/5 

 men ej fått besked om vi eller kommunen ska kontakta företaget 

 Telectro som utfört arbetet. Ordf håller fortsatt i ärendet.  

 Vi har sagt  upp avtalet med Firesafe som servat vår brandsläckare.

 Avtalet uppsagt efter att vi kontrollerat med brandmyndigheten och 

 fått besked  att vi inte behöver ha något sådant avtal. 

 

§ 91 Rapport styrelsen 

 Ordf har kontaktat Kvinnersta ang hundhall återkommer då vi fått mer 

 information om vilka möjligheter som kan finnas. Diskuteras olika 

 förslag.  

 Alla uppmanas skriva i boken som finns i köket, och betala en gång 

 per månad istället för att swisha varje gång. 
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§ 92 Rapporter sektorerna 

 

 Agility Agility SM 2023 tilldelades annan klubb, ev söker vi 2024. 

 

 Tävling 21 och 22 maj stor tävlingshelg Sökhundar lördag och 

 skyddshundar söndag. Många funktionärer behövs, kontakta 

 gärna sektorn om ni vill hjälpa till. 

 

 Rus MH 12 juni, ev 25-26/6 

 

 Specialsök  Examination instruktörer den13 maj, Hanna  Högström 

 och Christer Gräsberg. 

 

 Tjänstehund DM patrull grön den 22 maj. 

 

§ 93 75 års-Jubileet 

 Linn Hammarbäck organiserade en work-shop där medlems-

 grupperna  lämnade in skriftliga förslag till firandet, de sammanställs 

 av Linn och lämnas till styrelsen för fortsatt planering. 

 Rebecka Wrigby lovat hjälpa till med öppet hus. Tidpunkten 

 diskuterades och aug/sept föreslogs. 

 

§ 93 Valberedningen 

 Ingrid Roos sammankallande 2 år, Malin Lindskog kvar, Ingrid jobbar 

 med att få fram en funktionär på 2 år och rapporterar till styrelsen. 

  

§ 94 Städning klubbhuset 

 Monika Sasse framförde förslaget att anställa en firma som städar 

 grundligt en gång i månaden samt ha kvar städlistan. Prisuppgift tas 

 fram, av Monika, på städning en gång/månad. 

 Förslag lades av Eva Tenne att Örebro BK.s hedersmedlemmar 

 befrias från städningen, vilket beslutades. Hannah Ljung informerar 

 Kerstin Wickström så hon kan göra om städlistan. 

 Christina Johansson efterhör med ”daglig verksamhet” om de är 

 intresserade av att städa klubbstugan. 

  

§ 95 Underhåll anläggning 

 Målning av klubbhuset behöver göras förslag på datum läggs ut på 

 Anslagstavlan, 4-5 juni ett förslag. 

 Staketet mot Grävevägen bör ses över, Hannah Ljung kontaktar 
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Trafikverket. 

 

 Fixarkväll den 17 maj kl 17.30 . Medtag gärna krattor och 

 har någon släpkärra för bortforsling av div till Atletippen vore det bra. 

 Klubben bjuder på grillat. 

 

§ 96  Övriga frågor 

 Fanns inga. 

 

§ 97 Avslutning 

 Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

      

  

 

 

Vid protokollet 

Ingvor Jernestål 

 

 

 

Monika Sasse  t.o.m. § 89                             Hannah Ljung fr § 89  

Kassör                 Ordförande 

 

 

Justerare: 

 

 

                   Eva Tenne                                                       Ewy Ran 


