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Protokoll Medlemsmöte 2/2022 

Datum 6 september  kl  18.30 i klubbstugan   § 119-133 

13 närvarande medlemmar Pär Bjellå inbjuden, av styrelsen, att fungera som 

mötesordförande 

 

§ 119 Mötets öppnande 

 Pär Bjellå hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

§ 120 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Pär Bjellå, föreningscoach och medlem i 

Degerfors BK. 

§ 121 Val av justerare 

 Till att justera dagens protokoll valdes Maja Cardell och Ewy Ran 

§ 122 Dagordning 

 Tillägg till den utsända dagordningen   

a/ Rapport styrelsen 

b/ Delårsrevision 

Dagordningen godkändes med de tillagda punkterna. 

a/ Rapport styrelsen 

Hannah Ljung (styrelsen) anser sig inte fått de ekonomiska rapporter 

hon (de) begärt för att kunna göra en budgetrevidering av ÖBK.s 

nuvarande budget. Hannah Ljung styrelsens ordförande har begärt en 

delårsrevision. 

b/ Delårsrevision 

Vår revisor Eva Tenne har gjort en delårsrevision, hon läser upp 

revisionsberättelsen som bl a säger att revisorn inte kan finna att 

någon anmärkning kan riktas mot verksamhetens kassör. Revisor Eva 

Tenne föreslår att revisionen läggs till handlingarna, vilket mötet 

beslutar. 

Bilaga Revisionsberättelsen. 
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§ 123 Ekonomisk rapport 

Kassören redogjorde för den utdelade Resultat och Balansrapporten 

samt Saldolistan, vilka bifogas. Dags dato finns det 349 400:46 kr på 

kontot. Elen mer än budgeterad bl a p g a ventilationssystemet i 

huset. Drivmedel till gräsklipparen för lågt budgeterat.  

Kassören ska fortsättningsvis skicka ut resultatrapport per sektor.      

§ 124 Fyllnadsval till styrelsen 

 

a/ Fyllnadsval av ordförande framtill kommande årsmöte. 

 Hannah Ljung föreslås, hon avböjer. Inga ytterligare förslag finns 

 

b/ Fyllnadsval av vice ordförande framtill kommande årsmöte. 

 Inga förslag finns.  

 

c/ Fyllnadsval av suppleant på två år. Inga förslag finns. 

  

Mötet auktionerades 10 minuter för att medlemmarna ev skulle 

komma fram till några förslag på namn.  

Mötet återupptogs utan att några namn framkommit. 

Konstaterades att ordf., vice ordf. och suppleantplatserna fortsatt är 

vakanta, valen tas upp på nästa medlemsmöte. 

Arbetsgrupp, för att arbeta fram namnförslag till nästa medlemsmöte 

bildas, bestående av Ewy Ran och Maja Cardell.  

 

§ 125 Föregående medlemsmötesprotokoll 

Genomgicks och tiden för Ingrid Roos i valberedningen korrigerades 

till 1 år. Protokollet lades till handlingarna. 

 

§ 126 SM BRUKS  2023  

Pär Bjällå och Monika Sasse från distriktsstyrelsen informerade om 

hur SM 2023 är planerat. Spåren hjälper Fagersta BK till med, Sök 

Hanna Högström, Skydds Kenth Sahlquist, Rapport Lindesberg BK, 

Mondioring UG mondioring, Patrull Ann-Sofie Lindgren med hjälp av 

Knottebo BK. Tävlingsort blir Lindesberg.  

 

§ 127 Rapporter sektorerna. 

Tävlingssektorn rapporterar att lkl spårtävlingen 3 sept gick mkt bra, 

jobbar nu med tävlingen 25 sept. Många medlemmar deltog som 
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funktionärer. Prova på dagen deltog sektorn med sök- och spår- 

prova på. Funktionärsdag planeras. 

Specialsöksektorn rapporterar att helgkurs ska ske i Åkerby. I nov 

ska Hanna Högström och Christer Gräsberg arrangera tre 

kurstillfällen. 

Hus Kurserna finns annonserade på hemsidan. Temadagar planeras. 

Agility  Tävlingar i juni och augusti gick mkt bra 800 starter/tävling. 

Nybörjar- och fortsättningskurser planeras i höst. Fler hinder behöver 

inköpas. 

RUS Fungerat bra med 7 MH i år.   

Prova på dagen fungerade mkt bra, tack till Rebecka och Angelica. 

  

§ 128 75 års jubileum 

Jubileumsmiddag diskuterades, det finns ingen budget beslutad för 75 

års jubileumet påpekas av kassören. 

 Ewy Ran har kontaktat Stora Örebro som kan arrangera middagen 

för 250 kr/person. Föreslaget datum 5 november. Beslutas att Ewy 

Ran snarast gör förslag till inbjudan och skickar den till styrelsemailen 

så styrelsen kan godkänna förslaget och kostnaden.  

  

§ 129 Övrigt 

Fråga om sökkurs togs upp. Tävlingssektorn har inte fått några 

önskemål om att arrangera sökkurs men uppmanar intresserade höra 

av sig till sektorn gärna via mail. 

 Funktionärsdag föreslogs, inget bestämdes. 

 

§ 130 Medlemsmöte  

 Datum 18 oktober. 

§ 131 Avslutning 

 Pär Bjellå, mötesordf tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

           Pär Bjellå   Vid pennan 

         Mötesordförande    Ingvor Jernestål 

 

  

  Justerare:                  Maja Cardell                              Ewy Ran 


