
  

E-post. styrelse@orebrobk.nu                                                       organisationsnummer:875001-8338 
Vid protokollet Ingvor Jernestål 

Örebro Brukshundklubb (1880) 
styrelseprotokoll 

 

Zoommöte 2022-10-09 kl  18.30 

Närvarande: Pär Bjellå inbjuden, Monika Sasse, Ingvor Jernestål, Hanna 

Högström, Christina Johansson, Martti Keskinen, Linn Hammarbäck fr §149, Olle 

Bernhardtz 

 

§ 145 Öppnande 

 Pär Bjellå hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 146 Dagordning 

 Utsänd dagordning godkändes 

§ 147 Justerare 

 Till justerare utsågs Monika Sasse. 

§ 148 Föregående protokoll 

Inbjudan jubileumsmiddag utsänd till alla medlemmar samt distriktets 

klubbar. Hedersmedlemmar inbjudna med separat mail. 

Ansökan om inställning av utst 2023 sänd till distriktet. 

Information om kontaktväg med Studiefrämjandet getts. 

Protokollet lades till handlingarna 

§ 149 Bokningsansvarig Externa bokningar 

Ny ansvarig, Anette Sjödin för externa bokningar, Ingvor o Anette 

samarbetar vid behov. 

   

§ 150  Ink o utg post 

Fråga från Missing People, Verksamhetsledaren i Västmanland om 

att få låna lokal i klubbhuset för sitt samband den 5 november ca 10 –  

16.00. Beslutades att de får låna lokal, bokningsansvarig meddelar. 
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Olle B tog upp frågan ang mail om MH och RUS som diskuterades                   

föregående styrelsemöte. Beslutades att i verksamhetsplanen för 

nästa år bör vi lägga in att fler MH bör planeras in av ÖBK. 

 

§ 151 Medlemsmöte 18 oktober  

De tre fyllnadsvalen tas upp på dagordningen. Sekr tar kontakt med 

arbetsgruppen för att efterhöra om de har fått några förslag till ordf., 

vice ordf och suppleant. Informationen ska skickas med i kallelsen 

som går ut den 11 oktober. 

En informationspunkt om SM 2023 tas med på dagordningen, vi 

bjuder in Anna Häggblom-Bjellå som informerar oss och Pär Bjellå 

som ordförande. 

 

§ 152 Övrigt 

 SM ersättning 2022 

Olle B vill att vi tar med summan för ersättningarna till årets SM-

deltagare i protokollet. Kassören räknat fram att summan blir 17 638          

kr, förklaringen till den höga summan beror på att nytt beslut om 

ersättningen för 2022 inte togs. SM ersättning för 2023 tas upp på 

nästa styrelsemöte. 

 Sektorredovisning ekonomi   

 Kassören vill veta om redovisningen av sektorernas ekonomi som hon 

 skickat ut till sektorerna är bra. Beslutas att redovisningen som 

 kassören visade idag ska skickas ut en gång i månaden. 

 KM Agility  

 Linn inf om att KM i Agility avlöpte bra och kvällen för funktionärerna 

 blev mkt trevlig. 

§ 153         Avslutning 

 Pär Bjellå tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 Nästa styrelsemöte blir den 1 november. 

  

   

    Pär Bjellå                                   Monika Sasse 

 Ordf                                       Justerare 


