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Örebro Brukshundklubb (1880) 
styrelseprotokoll 

 

PROTOKOLL 7/2022 

 

Datum: 2022-05-03 Omfattning: § 70-85 

Tid: 18.30  

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: Hannah Ljung, Ingvor Jernestål, Monika Sasse,  

Martti Keskinen, Linn Hammarbäck 

Suppleanter: Olle Bernhardtz, Ullis Hultberg 

Anmält förhinder: Hanna Högström, Christer Grandin, Christina Johansson 

 

 

§ 70 Öppnande 

 Ordförande Hannah Ljung hälsade välkommen och förklarade mötet 

 öppnat.  

§ 71 Dagordning 

 Utsänd dagordning godkändes.  

§ 72 Justerare 

 Till justerare utsågs Linn Hammarbäck 

§ 73 Föregående protokoll 

 Lades till handlingarna. Fortsättningsvis kommer uppdragen som 

 beslutats om föregående möte att gås igenom under denna punkt. 

 

§ 74 Rapporter 

  

Styrelsen Utbildningsdag alt em-em föreslogs.  
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 Ingvor undersöker priser (Ånnaboda och Åkerby). Hannah lägger ut 

 datumförslag i styrelsens Facebookgrupp. AU får i uppdrag att 

 förbereda programmet. 

 

 

Kassören   Inf om att vi har 189 619.34 på plusgirot, el förbrukningen ökat 

 oroväckande. Ordf får i uppdrag att kontakta kommunen ang detta. 

 Martti får i uppdrag att koppla bort alla strålkastare omg och starta 

 dem i augusti.  

Sektorer 

Specialsök Eva Tenne inf Hannah om att Christer Gräsberg och Hanna Högström 

 ska hålla föreläsningar och kurser då de blivit färdiga instruktörer. När 

 är de klara? 

 

Hus Valpkurs på g med Lotta Ollander som instruktör. Ev startar en 

 unghundskurs, finns intresserad instr om hon kan förlägga tillfällena 

 som hon vill.  

 6 hundar/kurs gäller, datumen kan instruktören själv bestämma. 

 

Rus MH den 12 juni, Örebro BK arrangerar. 25-26 juni viss osäkerhet 

 Martti kontaktar uppfödare. 

 

Köket Glass finns nu, fylls på varannan torsdag. 

 

Agility Tävlingarna fungerar bra. Nya kurser på gång. Ang Agility-SM 2023 

 har inte Linn ngn information. Linn kontaktar sektorn och lämnar 

 besked till styrelsen. 

   

§ 75 Inkommande/utgående post 

 Alla inkommande mail av intresse för klubben har skickats ut till 

 styrelsens medlemmar. 11 maj deltar Ingvor o Ulf i möte ang 

 Ånnaboda med omnejd. 

 

§ 76 Uppdrag 

Olle B Kontaktat Rebecka Wrigby hon är positiv att delta i arrangera prova 

 på i samband med 75 års firande.. Frågan tas upp på medlemsmötet. 

 

Hannah o Möte med Hanna Högström ska ske.  

Monika 

FMH  
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Christer Fixarkväll. Städa förråden som Rally, agility, tävling och Rus har,    

.Att göra kratta, ta ut möbler och göra rent dem. Putsa fönster, köpa jord och 

 plantera i urnorna m m. Olle B får i uppdrag att fråga om blomansvar. 

 Ingvor skickar ut info via Membersite. 

 

Ingvor o Utsänt. Föreslås att lägga till att vi följer skattemyndigheternas regler. 

Monika Önskar ngn reseersättning får den personen skriva till styrelsen, som 

 beslutar om varje begäran individuellt, detta gäller för alla medlem-

 mar. Tidigare fattat beslut gäller tills vidare.  

 

§ 77 Hur öka kursverksamheten 

 Allmän diskussion. Fler förslag bl a temakurser, helgkurser. 

 Beslutas att instruktören får planera sin egen kurs. Fortsatt 

 diskussion kommer att ske på HUS-instruktörsmöte.  

 

§ 78 Protokollhantering 

 Förslag om att upphäva tidigare beslut fr 2021 om att inte lägga ut 

 styrelseprotokoll på hemsidan bifölls. Beslutas att hädanefter läggs 

 protokollen ut på hemsidan, sker retroaktivt fr årsmötet. 

 

§ 79 Medlemsmöte 

 Kallelse utsändes ikväll. Linn håller i workshop om 75 årsjubileet. 

 Tävlingssektorn uppmanad dela ut priser för 2021. Avtackning o 

 uppvaktning, ordf håller i dessa. 

  

§ 80 Valberedning 

 Monika åtar sig uppdraget att finna personer till en valberedning. 

 

§ 81 Ändring av tidigare beslut om datum  

 P g a ändrat datum för medlemsmöte beslutas att medlemsmötet  31 

 maj ställs in och fixarkvällen blir 17 maj. 

  

§ 82 AU beslut har fattats om att ändra datum för medlemsmötet till 10 

 maj samt att Marianne Post, ansvarig för köket, öppnar konto hos 

 Snabbgrossen. 

 Protokollfört. 

 

§ 83            Sektorernas materialhantering köp och försäljning 

                    Beslutas efterlysa inventarieförteckning kassören håller i detta. 



 22-05-03              7/22 

E-post. styrelse@orebrobk.nu                                                       organisationsnummer:875001-8338 
 

   

 

 

§ 84 Övrigt 

 Evy Ran tar över all bokning, bokningsansvarig sänder över 

 all information omgående. Ändras på hemsidan. 

      

§ 85 Avslutning 

 Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 Nästa möte 7 juni. 

  

  

 

  
Vid pennan 

 

 Ingvor Jernestål 

 

 

 

     Justeras  

 

 

 Hannah Ljung  Linn Hammarbäck 

 Ordf   Justerare 


