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Örebro Brukshundklubb (1880) 
styrelseprotokoll  

 

Datum: 2022-11-01  

Tid: 18.30   

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: Mats Schiller, Monika Sasse,  Martti Keskinen, Linn Hammarbäck, 

Hanna Högström, Ingvor Jernestål, Christina Johansson, Olle Bernhardtz  

 

§ 146 Öppnande och godkännande av dagordning 

 Mats hälsade alla välkomna till sitt första möte som ordförande. 
 Gräsklipparen som punkt lades till på §150 b, sedan godkändes 
 dagordningen. 

§ 147 Val av justerare  
 Till justerare utsågs Olle Bernhardtz 

§ 148 Föregående protokoll 

 Utsänt. Gicks igenom och lades sedan till handlingarna. 

§ 149          Ny Firmatecknare för Örebro Brukshundklubb samt AU 
 

Till ny firmatecknare för Örebro Brukshundklubb post och bank utses:   
 Ordförande Mats Schiller  

Firmatecknare Monika Sasse och Mats Schiller tecknar upptill 5 000 
 kronor, därutöver tecknar båda gemensamt. 

 
Ordförande ingår i AU. 
 
Kassören ombesörjer lästillgång i bokföringsprogrammet 
SpeedLedger. 
 
Omedelbar justering av punkten 149 skedde. 
 

§ 150 Rapporter 
a/ styrelsen  
 Inf att ansökan om att ställa in utställningen 2023 skickats fr SBK till 
 SKK. 
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 Förtydligande om att sammankallande i valberedningen är Ingrid 
 Roos och att inget mail har inkommit till styrelsen att hon avsagt sig 
 uppdraget. § 143 i medlemsmötesprotokollet från  22-10-18. 
  
 Diskuterades om ”loppis” i cafédelen. Hanna H och Christina J 
 ombesörjer att flytta sakerna till bänken i hallen. 
 
b/ kassören 
 Gicks igenom utsänd resultatrapport. Dagens saldo 350 745:49, finns 
 pengar till ev investeringar.  
 Uppdrages åt AU att gå igenom ekonomin kontra budget för bl a 
 sektorerna, rapporteras nästa styrelsemöte. 
 Gräsklipparen har inte hanterats bra efter klippningar och behöver 
 repareras och service.  Monika Sasse kontaktar firman så  de hämtar 
 den. Ansvarig bör utses för skötsel av gräsklipparen.
 Undersöks om vi kan leasa ut skötsel och klippning inför 2023. 
 
c/ sektorer 
 Täs inf om tävlingsledarutbildning lydnad, arrangeras av DTÄS 
 och startar i januari. 
 Hus Rallykurs startat, kursledare Kerstin Wickström, DHUS 
 planerar instruktörsutbildning nästa år. 
 Rus avhåller MH 12 nov. 
 Tjänsteh information fr möte med frivilligorganisationer i Örebro län 
 
§ 151 Ink o utg post 
 Mail fr agilitysektorn om behov av utrustningsinköp. Kassören haft 
 möte med sektoransvarig ang detta. Hänskjutes till AU mötet om 
 ekonomi. 
 
 Mail med ansökan till utbildning som rallyskrivare inkommit fr Stina 
 Frank, tillstyrkt av sektoransvarig.  Styrelsen beslutar rekommendera 
 S Frank och ÖBK betalar kursavgiften 700 kr. 
 
 Mail ang SBK.s förtjänsttecken inkommit. Sekr går igenom vad ÖBK 
 ansökt om och effektuerar insändande till distriktet senast 15 nov. 
 
 Mail fr Anna Haeggblom Bjellå ang deltagare fr ÖBK som ej klarat
 fullfölja utbildning till tävl led bruks.  
 
 Inf inkommit ang försäljning av Laxå BKs inventarier. Container 
 intressant, kassören och ordf bevakar försäljningen då priser kommit 
 ut. 
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§ 152 Digital signering protokoll 
 Beslutas att vi fortsättningsvis använder oss av min.ebox.nu 
 

§ 153 Jubileumsmiddagen 
 P.g.a. fåtal anmälningar ställs evenemanget in. Mail med 
 informationen till anmälda och klubbarna i distriktet skickas. 
 

§ 154 Webmaster 
 Då Hannah Ljung nu avsagt sig som webmaster utses Lotta Ollander 
 till webmaster. 
 

§ 155 Medlemskaffe 
 Beslutas att permanenta pågående försök som gäller ”Fritt kaffe till 
 våra medlemmar förutom vid olika arrangemang i klubben som 
 tävling, utställning m m då alla får betala.” 
. 

§ 156 Uthyrning lokaler 

 Beslutas att Försvarsmaktens fodervärdskonsulenter utan hyra 
 bokar lokal m m på ÖBK.  
 Beslutet gäller även för arbetsgrupper inför SM bruks 2023. 
 

§ 157 Medlemsmöte 11 dec   

 Förslag från styrelsens medlemmar till aktivitet läggs in i styrelsens 
 messengergrupp senast 15 november. 
  

§ 158        Verksamhetsberättelse 2022 och plan för 2023  

                Utsänt till sektorerna att inkomma med till styrelsemailen senast 15 dec 
                Kassören skickar ut begäran om investeringsplan. 

 

§ 159        Övrigt 
                 Inga övriga frågor fanns. 
 

§ 160        Avslutning 
                    Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
 
              Mats Schiller    Olle Bernhardtz 
              Ordförande    Justerare 
 
                                                Ingvor Jernestål sekr 


