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Örebro Brukshundklubb (1880) 
styrelseprotokoll 

 

PROTOKOLL 5/2022 

 

Datum: 2022-03-01 Omfattning: § 42 - 52 

Tid: 18.30  

Plats: Klubbstugan 

Närvarande:  

Ordförande:  Hannah Ljung 

Sekreterare:  Ingvor Jernestål 

Ledamöter:   Martti Keskinen, Linn Hammarbäck, Hanna Högström, 

   Monika Sasse  

Suppleanter: Christina Johansson, Ullis Hultberg 

Anmält förhinder: Christer Grandin, Olle Bernhardtz 

Justerare: Christina Johanssson 

 

Vid protokollet:  

                         Ingvor Jernestål                         

 

§ 42 Öppnande, dagordning, övriga frågor 

 Ordf Hannah Ljung hälsade välkommen och förklarade mötet 

 öppnat. Utsänd dagordning godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 43 Justerare 

 Till justerare utsågs Christina Johansson, fortsättningsvis justerare i 

 bokstavsordning (förnamn). 
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§ 44 Föregående protokoll Nr 4/22 

 Lades till handlingarna. 

§ 45 Rapporter från föregående möte   

▪ Hemsidan.   Beslutas att Sol Lotta Ollander hjälper till med 

 hemsidan. Kontaktperson blir Hannah Ljung. 

Beslutas att mailadress till webmaster läggs ut på hemsidan. 

▪ Repr distr.möten Ingrid Roos och Bibbi Hägglund har båda 

tackat ja  till att repr ÖBK på distriktets möten.  

▪ Anslagstavlan.  

Beslutas att Hanna Högström lägger ut information/regler för 

anslagstavlan. Hannah Ljung och Hanna Högström utses till 

administratörer för anslagstavlan. 

▪ 75-årsgrupp Eva Tenne samlar en grupp, intresserade att 

vara med kontaktar Eva, information kommer på 

Anslagstavlan.. 

▪ Agility SM 2023 Bra initiativ från agilitysektorn, tiden 1-2 juli 

2023 ett förslag. Bra information men sen. Styrelsen positiv 

men vill få svar på många frågor innan beslut tas, speciellt vad 

gäller ekonomin. Livlig diskussion utbröt. 

Styrelsen beslutade att kassören Monika Sasse tar kontakt 

med ansvarig  person imorgon 2/3 för att få svar på frågorna 

innan vi beslutar. Monika S återkommer till AU med besked, 

om ja gäller beslutet att godkänna ansökan från imorgon 3/3. 

 

§ 46 Bokningsansvarig 

 Fr 1 mars lämnar Ingvor Jernestål bokningsansvaret, vilket inf om 

 föreg möte. Ingen i styrelsen villig att åta sig uppdraget. Ann-Sofie 

 Johansson och Bibbi Häggström ska tillfrågas. Ingvor kvar mars 

 månad men inte längre. 

 

§ 47 DM i brukslydnad för lag  

 Arrangeras av Örebro BK den 12 juni. TÄS  tillsätter en arbetsgrupp, 

 Ingvor och Martti ingår från styrelsen. Inbjudan bör skickas ut till 

 distriktets klubbar snarast. 

 

§ 48 Rapporter 

• Ordförande tog upp frågan att styrelsen ska få tillgång att läsa i 

bokföringssystemet Beslutas enligt förslag. Kassören 

återkommer då det fungerar. 
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• Kassören  Ingen kassaredovisning, övertagningen fr föreg 

kassör pågår. 

• Sekr redovisade ink och utg post o skrivelser som finns 

diarieförda. 

• TÄS skriver om sin info på hemsidan. 

• RUS  Martti inf om att uppdraget att stämma av med markägare 

och jaktledare i de områden klubben arrangerar tävlingar i är 

klart. MH 26 febr med 4 deltagare, nya medlemmar till sektorn 

efterlyses. 

• Hemsidan  sponsorloggor diskuterades. Uppdras åt ordf att gå 

igenom avtalspärmen, Avtalsfrågan tas upp igen. 

§ 49      Nycklar knutna till funktioner. 

 Beslutas att köksansvarig Marianne v Post skall erhålla en 

 nyckel till entrén. Beslutet gäller även ordförandeposten. 

 

§ 50 Förtydligande regler reseersättning. 

 Frågan bordlägges. 

 

§ 51 Avslutning 

 Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte 

 blir sektormötet den 24 mars. 

 

 

 

 

  

 Hanna Ljung   Christina Johansson 

 Ordf   Justerare 


