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Örebro Brukshundklubb (1880) 
styrelseprotokoll 11/2022 

 

Datum: 2022-09-29  

Tid: 19.15  

Plats: Klubbstugan 

Närvarande:Pär Bjellå (inbjuden), Ingvor Jernestål, Monika Sasse,  

Martti Keskinen, Linn Hammarbäck, Hanna Högström 

Anmält förhinder: Christina Johansson. Ej närvarande Olle Bernhardtz 

 

§ 132 Godkännande av mötesordförande. 

 Pär Bjellå utsågs till mötesordförande 

§ 133 Mötets öppnande 

 Pär hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§ 134 Godkännande dagordning 

 Dagordningen godkändes 

§ 135 Val av justerare 
 Till justerare utsågs Martti Keskinen 

§ 136  Föregående protokoll 

 Lades till handlingarna. 

§ 137 A       Ekonomisk rapport 

 Kassören delade ut bif rapport. I kassan 353 925:11. 

 Kassören ska skicka ut rapport enligt tidigare mall som föreg kassör 

 Jan H tagit fram. 

B/ Till ny firmatecknare för Örebro Brukshundklubb post och bank, 

då ordförande som var firmatecknare avgått, utses 

sekreteraren  Ingvor Jernestål  460825-6865 

kvarstår kassören Monika Sasse  550927-5581 

Firmatecknarna tecknar var och en 5 000 kr, summor därutöver 

gemensamt. 
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§ 138 Ersättning deltagande i SM 

Beslut § 7b  från 2022-01-12 gäller. Kassören betalar ut inlämnade 

reseräkningar, IGP-deltagaren informeras om ersättningen av sekr. 

Hanna Högström gör förslag för ersättning år 2023. 

 

§ 139 Jubileumsmiddag 

Förslag inkommit från Ewy Ran. Beslutas att middag ska arrangeras 

på Ritz den 5 nov. kostnad utan dryck 250 kr/person. Diskuteras och 

vi kommer fram till att betr Hedersmedlemmar står klubben för 

matkostnaden och klubbmedlemmar subventioneras med 100 

kr/person. Anmälan till kassören sker i samband med inbetalning. 

Hedersmedlemmar informeras av sekr att de ej ska betala. Inbjudan 

skickas av sekr till distriktets klubbar. 

Inbjudan skickas via Membersite med sista anmälningsdag 23 

oktober. Hanna gör förslag till inbjudan.  

.  

§ 140 Utställning 2023 

Monika frågar Ewy Ran om hon kan ta hand om utställningen. Får vi 

negativt svar ansöker vi till SBK om att ställa in utställningen p g a 

funktionärsbrist. 

 Vi ska inte söka utställning 2024 

 

§ 141 Bokningsansvarig externa bokningar 

 Hanna lägger ut frågan på Anslagstavlan. 

 

§ 142 Ink och utg post 

Mail inkommit idag från Agilitysektorn om ekonomiskt bidrag till deras 

funktionärsdag, gäller hyra av bowlingbanor 3-4 st á 350-400 kr st. 

Efter diskussion beslutas att klubben står för kostnaden för banorna. 

Sekr inf sektorn/Sara Rasmussen. 

Minnesant fr HUS inkommit, Monika kontaktar Studiefrämjandet och K 

Wickström och inf om hur kontakten med Studiefrämjandet ska 

fungera. 

Två brev inkommit ang MH funktionärer. Diskuteras och beslutas att 

Hanna H och Ingvor J gemensamt skriver svar. Diskuteras ang 

inkommen post.  
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§ 143   Rapporter sektorer 

 Ingvor inf från Tävlingssektorn om att de två spårtävlingarna i sept 

fungerat bra, inte svårt att få funktionärer. Lydnadstävling 15 oktober. 

Funktionärsdag den 22 okt har annonserats ut på Anslagstavlan låg 

med i verksamhetsplan och budget för 2022. Martti inf från RUS om 

avhållna och planerade MH och MT.Agilitysektorn arrangerar 

funktionärsfest med bowling 8 oktober.  

§ 144          Övrigt 

Pokaler vid KM mm undrade Agilitysektorn vem som betalar, den 

kostnaden belastar klubbens gemensamma konto blev svaret. KM 

pokaler delas ut vid årsmötet. Efterlyses 2021 års pokaler, 

sekr/tävlingssektorn får i upppgift att undersöka detta.. 

Medlemsmöte 18 okt dagordning sändes ut 7 dagar innan. Tas upp   

på nästa styrelsemöte ev inf om SM 2023 som en punkt. 

§ 145         Avslutning  

Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte 9 

oktober via zoom. 

 

 

 

 

Justeras:        Pär Bjellå                                   Martti Keskinen 

   Ordf                                           Justerare 

 

 

 

 

Vid pennan: 

                      Ingvor Jernestål 

  

 

 


