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Örebro Brukshundklubb (1880) 
styrelseprotokoll 

 

PROTOKOLL 6/2022 

 

Datum: 2022-04-05 Omfattning: § 52-69 

Tid: 18.30  

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: Hannah Ljung, Ingvor Jernestål, Monika Sasse,  

Martti Keskinen, Linn Hammarbäck, Christer Grandin, 

Suppleanter: Christina Johansson, Olle Bernhardtz 

Anmält förhinder: Hanna Högström och Ullis Hultberg 

Justerare: Christer Grandin 

 

Vid protokollet:  

                         Ingvor Jernestål                         

 

§ 52 Öppnande 

 Ordförande Hannah Ljung hälsade välkommen och förklarade mötet 

 öppnat.  

§ 53 Dagordning, anmälan övriga frågor 

 Utsänd dagordning nr 2 godkändes. Ingvor anmälde  två övriga frågor 

 a/ Sökkurs med Towa Lindh 

 b/ Brukslydnad lag 

 c/ Linn H anmälde, tavlor i stugan. 

§ 54 Justerare 

 Till justerare utsågs Christer Grandin. 
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§ 55 Föregående protokoll 

 Lades till handlingarna. 

 

§ 56 Rapporter 

 Ordf. ber alla skicka in rapporter i förväg till styrelsemailen så de kan 

 gå ut med dagordningen och vi alla kan informera oss innan 

 styrelsemötena. 

Ordf  har talat med kommunen om nedtagning av träd. 

 

Kassören  inf om att vi har 189 767.36 på plusgirot, resultatrapport delades ut. 

 Kassören efterhör om intresse finns hos styrelsen att få tillgång till 

 Speedledge, ingen i styrelsen var intresserad. Ordf och sekr har 

 tillgång.  

 

Tjänste- Varit möte med ansvarig i distriktet. Ev blir det en prova på dag i höst. 

hund   

Rus MH har genomförts 25 och26 mars. Fungerat bra. Frågan om ekonomi för

  halvdags-arrangemang togs upp. Styrelsen

 är medveten om att halvdags-arrangemang kan gå med noll/minus-

 resultat. Detta accepteras då det är viktigt att klubben kan erbjuda 

 bra möjligheter till MH. Styrelsen rekommenderar att heldags-

 arrangemang prioriteras, halvdagsarrangemang kompletterar. 

  När det gäller funktionärer bör klubbens egna användas i första hand. 

 

Hus Kurser igång, en lydnad och en rally samt två valpkurser/6 delt 

 i varje. Instruktören L O har anmält intresse för att ha en valpkurs men 

 ej fått ngt svar. Olle lovar kontakta instruktören. Diskuteras allmänt om 

 hur många år instr får vara vilande innan de är behöriga igen, Hus tar 

 fram vad som gäller. 

 

Agility Linn H har 3 anmälningar till tävlingskurs, styrelsen rekommenderar 

 henne att ”köra” kursen.  

 

§ 57 Inkommande/utgående post 

 Alla inkommande mail har skickats ut till styrelsens medlemmar. Inga 

 frågor/svarsmail har inkommit från styrelsen betr de utskickade  
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§ 58 Medlemsmötet 19 april 

 Ingvor föreslog att Danne Pöhner kommer och pratar om Hunds 

 mentalitet m m.,arvode 500 kr.  Styrelsen beslutade lägga den 

 informationen tlll ett senare tillfälle. Arvodet godkändes. Ingvor håller 

 kontakten med D P och återkommer. 

  

 På medlemsmötet ska vi diskutera bl a 75-års jubiléet. Kick off någon 

 eftermiddag/kväll. Information vad vi kan få hjälp med från 

 Studiefrämjandet. Avtackningar och prisutdelning. 

 

§ 59 Bordlagt ärende ”förtydligande regler reseersättning” 

      Diskuterades nuvarande skrivning. Monika och Ingvor får i uppdrag 

 att göra förslag till ny skrivning. 

 

§ 60 Bokningsansvarig 

 De som föreslogs föregående möte är tillfrågade men ej intresserade.  

 Beslutas att webbansvariga tar klubbens bokningar. Ang externa 

 bokningar tar Monika kontakt med E RAN och frågar och Olle 

 kontaktar  M Danielsson. 

 

§ 61 Studiefrämjandet 

 Monika, Ingvor och Christer haft möte med Annelie Tyrelid och Hans 

 Jonsson. Rapporterades från mötet om vad vi kan få hjälp med från 

 Studiefrämjandet. Beslutades att anmälningar till kurser ej ska gå via 

 dem, det har varit ett pilotprojekt med agilitykurser som ej fungerat 

 bra. Alla inköp till sektorerna ska diskuteras i förväg med Studie-

 främjandet och kassören. Beslutades att Annelie Tyrelid kommer på 

 nästa sektormöte och informerar om E-tjänsten hos Studiefrämjandet. 

  

§ 62 Förslag från köket ang kaffe 

 Monika redogör för förslaget som går ut på att eget kaffe tas bort. Fritt 

 kaffe till våra medlemmar förutom vid olika arrangemang i klubben 

 som tävling, utställning m m då alla får betala.  

 Beslutades att vi provar under två månader med ovanstående förslag 

 7 april – 7 juni. Information från köket skickas ut via Anslagstavlan. 

 

§ 63 Sponsorer, loggor hemsida 

 Ordf inf om att inga fasta sponsorer finns. Loggor utan sponsorer tas 

 bort från hemsidan. 
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§ 64            Datum 

  Beslutas om nytt sektormöte 21 april kl 18.30. 

 Grillkväll och kick off den 11 maj kl 17.30 (iordningställande 

 utomhus, utrymmen i bodarna m m,) C Grandin gör en förteckning 

 på vad vi ska göra.   

 Prova på datum diskuteras, Olle hör med med R Wrigby om 

 datum.. 

 

§ 65 Försvarsmakten 

 Monika Sasse och Hannah L tar fram förslag till offert.  

      

§ 66 Träningsledarkort ansökta 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alla godkändes av styrelsen.Martti och Monika ska skriva ut 

 info om marken i Klockhammar/Lockhyttan. 

 

§ 67 Gräsklippning 

 Christer Grandin och Martti Keskinen åtar sig ansvaret att sköta 

 gräsklippningen. Alla som vill hjälpa till pratar med någon av dem. 

 Olle B ser till att ormskrämmorna blir utsatta. 

 

§ 68 Uthyrning Collieklubben nv. Vid MH/ MT 

 Beslutas att de betalar för kök och banor alltså 1050 kr/dag. 

 

§ 69 Övriga frågor 

a/Sökkurs    Styrelsen godkände att vi arrangerar en sökkurs med Towa Lindh, 

 Ingvor J administrerar den. 

b/ Bruks- 

lydnad lag    Beslutas att vi meddelar distriktet att vi ej kan arrangera Lag DM.   

Ingvor Jernestål 
Maria Pettersson 
Madelene Melander 
Bibbi Hägglund 
Eva Hermansson 
Martti Keskinen 
Olle Bernhardtz 
Ingalill Svahn 
Christina Johansson 
Ewy Ran 
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c/ Tavlor Linn H inf kort om fotograf och kort. 

 

d/Tränings- Vi ska börja tända grillen på torsdagskvällarna, Martti  

kväll ordnar grillkol. Alla tar med det de vill grilla. 

 Information om detta läggs ut på Anslagstavlan efter påsk 

 av administratör. 

  

 

  

   

 

 

 
 

  

 Hannah Ljung  Christer Grandin 

 Ordf   Justerare 


