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Örebro Brukshundklubb (1880) 
styrelseprotokoll  8/2022 

 

 

Datum: 2022-06-07 Omfattning: § 98-113 

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: Ullis Hultberg 

 

 

§ 98 Öppnande, godkännande dagordning 

Ordförande Hannah Ljung hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat. Två punkter lades till utsänd dagordningen. Tränings-

ledarbevis och begäran om reseersättning. Dagordningen godkändes 

med tillägget. 

§ 99 Justerare 

 Till justerare utsågs Martti Keskinen 

§ 100 Föregående protokoll 

Protokoll nr 7 gicks igenom. Förslag datum för styrelsemöte i 

Ånnaboda blev 17 september kl 09-17.00, Ingvor bokar ev förhinder 

anmäles direkt till Hannah Ljung.  

Protokollen från tidigare ej utlagda på hemsidan, webmaster lägger ut 

dem och sekr skickar fortsättningsvis protokollen till webmaster.  Möte 

med FMH ej skett, datum bestämmes till 16 juni, Monika Sasse deltar 

från styrelsen. 

Protokollet lades till handlingarna. 
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§ 101 Rapporter 

 

a/ Styrelsen 

AU-beslut tagits ang domargåvor vid Agilitytävling. Påtalats att det 

finns beslut från 2021 § 176 ang domargåvor.  

  

b/ Kassören  inf om att vi har 211 897,59 på plusgirot, resultatrapport delades ut. 

 Prenumerationen på Hundsport har kassören sagt upp.  

 c/ Förbrukning el       

 Martti Keskinen inf ang vårt fläktsystem som orsakat den höga 

elförbrukningen. Skylt skall sättas upp vid panelen i stugan.  

§ 102  Sektorer 

HUS Valpkurs i juni, pågående valpkurs går bra. Dåligt intresse att ha 

kurser från instruktörerna enl HUS. 

TÄS Hanna Högström avgår som sammankallande i TÄS, föreslår Ingvor 

som ingår i TÄS som ny sammankallande. IJ återkommer med 

besked. 

RUS MH 12 juni, 25-26 juni håller Bettan Bergström och Barbro Kamleitner 

i MH. M Ottavainen ny i sektorn. 

Tjänstehund  DM patrull avhållits i Knottebo. Ev prova på i höst. 

 

Agility Gått bra med alla kurser, snart 2-dagars tävling 18-19 juni, många 

anmälda.  

 

Spec sök Hanna Högström och Christer Gräsberg två nya instruktörer Grattis. 

 

§ 103 Inkommande/utgående post 

Alla inkommande mail har skickats ut till styrelsens medlemmar. 

  Hanna tar upp mailet om sommarlovsaktivitet med lovbidrag. Svar 

ska vara inne senast 12 juni. Hanna återkommer till ordf och 

styrelsemailen efter att hon undersökt om vi kan göra ngn aktivitet.  

Två mail från Kerstin Wickström ett ang rökning inom området och ett 

ang soptunnor. Skylt sätts upp ang rökning och soptunnor i plast 

anskaffas. Sekr svarar K Wickström. 

 

Minnesant inkommit från HUS. Dålig uppslutning på HUS-möte. 
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Noterades att Kerstin Wickström är kontaktman med Studiefrämjandet 

för HUS inte för övriga sektorer. 

Frågan om privata instruktörer diskuterades, Hanna Högström, Linn 

Hammarbäck o Olle Behrendtz kommer med förslag till nästa 

styrelsemöte, skickas till styrelsemailen så det kan gå ut med 

kallelsen. 

Ev inhägnad tas upp på egen punkt. 

 

Skrivelse från distriktet ang utbildning specialsök. Tre ansökningar 

inkommit. 

Beslutades att Eva Tenne (prio 1) och Ewy Ran (prio 2)  anmäles till 

kursen av sekr. kassören betalar in kursavg. 

Skrivelse från distr har även inkommit ang utbildning till tävl led bruks. 

Hanna Högström skriver på hemsidan och på Anslagstavlan om 

utbildningen. 

 

§ 104 Kursverksamheten 

Diskuterades vad vi kan göra för att få igång kursverksamheten. 

Temakvällar, att instr får bestämma sina kursdatum själva har vi 

redan beslutat. Frågan får diskuteras vidare. 

 

§ 105 75 års jubileet 

 Linns sammanställning utskickad tidigare till styrelsen. 

 Middag arrangeras i oktober, Ingvor J håller i den. 

Prova på dag lördag 20/8, Rebecka Wrigby kontaktas. Profilkläder 

diskuterades, Hanna Högström tar tag i detta. 

.  

§ 106 Arbetsordning för sektorer  

Utskickad Beslutas att den ska gälla, ett levande dokument som kan 

ändras i av styrelsen. Utskickas till sektoransvariga. 

 

§ 107 Ersättning deltagande i SM Agility.  

Punkten utgår då vi inte fått begärd information om  antalet 

kvalificerade agilitytävlande. Tas upp nästa möte 

   

§ 108          Möte förvaltaren  

               Hannah och Monika deltar i möte imorgon kl 15 på ÖBK. 

 



 22-06-07      8/22 

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

 

§ 109          Underhållsbehov anläggningen 

Diskuterades vi avvaktar tills inf kommer vad mötet med förvaltaren 

resulterar i. 

§ 110         Utveckling träningsmöjligheter 

Allmän diskussion om rastplats för hundar, aktivitetsbana m m     

inhägnad. TÄS inventerar vad som finns i träningsboden. Kod 2468 

§ 111          Träningsledarbevis 

                    Utfärdas till Lotta Ollander och Kerstin Wickström 

§ 112           Inkommen begäran från Olle Bernhardtz om reseers  

Beslutas om avsteg från ÖBK.s gällande bestämmelser ang 

reseersättning, § 98/2021, vid kurs våren 2022, detta avsteg gäller 

endast detta kurstillfälle.  

§ 113           Avslutning, nästa möte 

 Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte 5 juli. 

  

 

Vid pennan: 

 

                      Ingvor Jernestål 

  Sekreterare 

 

 

 

 
 

  

 Hannah Ljung  Martti Keskinen 

 Ordf   Justerare 

Hannah Ljung



