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Protokoll Medlemsmöte  4/2022 

Datum  11 december 2022  kl 17.00 i klubbstugan  

Efter mötet bjöd klubben på Tacos. 

  

§ 146 Mötets öppnande 

 Ordf Mats Schiller hälsade alla välkomna till medlemsmötet och 

 förklarade mötet öppnat. Mötesdeltagarna fick en fråga av ordf att 

 fundera på till efter mötet ”Vad vill ni ha reda på under mötet”? 

§ 147 Val av justerare 

 Till att justera dagens protokoll valdes Bibbi Hägglund och Siv 

 Nyström. 

§ 148 Godkännande dagordning 

 Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten 

 Övrigt. 

 1 Nycklar, 2 Hundbajs och 3 Batterier  

§ 149 Föregående medlemsmötesprotokoll 

 Lades till handlingarna. 

§ 150 Rapporter 

a/ styrelsen Fortf vakanser i styrelsen, nomineringar sändes in till styrelsemailen 

 senast 15 dec. 

 Staketet mot Grävevägen är klubbens ansvar, ordf återkommer ang 

 åtgärder. 

 Fortsatt gratis kaffe till medlemmarna, dock inte då tävl el annan 

 aktivitet pågår och köket är bemannat. 

 Klubbens telefon har numera kontantkort, den behövs för bl a 

 Securitas. 

 Vi försöker ”hålla igen” på elförbrukningen och undersöker ev ny 

 el.leverantör. 

 Inf fr distriktsmötet Laxå BKs område sålt för 610 000 kr. Pengarna 

 finns fonderade hos distr.styrelsen i 4 år till. Önskemål från Laxå 

 BK att pengarna ska användas till utbildning. Kvarvarande 

 inventarier ska säljas ut, mail kommer från distriktet ang detta. 
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 Styrelsen har beslutat att tjänstgörande funktionärer vid tävling 

 bjuds på mat. 

 Arvoden till våra utbildade instruktörer höjs från 2023, även 

 kursavgifterna till alla våra kurser höjs. Anslås på anslagstavlan. 

TÄS Från 2023 ingår patrull i Tävlingssektorn, se bruksreglerna. 

Spec.sök Kurs pågår, fler kurser kommer under våren 

HUS Fler instruktörer behövs. 

Agility Hindren intagna för vintern. 

RUS Informationsmöte 19 dec, inbjudan utsänd. 

Rally Saknar utbildade funktionärer. 

Trivsel/kök Hjälp vid olika aktiviteter behövs, kontakta Monika Sasse. 

 Diskussion om otrevliga kommentarer på Anslagstavlan, 

 medlemsmötets förslag att hårdare regler behövs. Administratör för 

 anslagstavlan HH informeras. 

 

§ 151 Ekonomisk rapport 

 Klubben har bra ekonomi f n 340 517:94 på kontot men stora 

 utgifter kommer på ca 70 000 kr.  

 Agilitysektorn hade frågor om  ”sitt” överskott och hur pengarna 

 fördelas m m. Sektorn nöjd med informationen och förklaringarna. 

 

§ 152  Gräsklippning 

 Frågan ställdes ska vi leja ut gräsklippningen, köpa robotar? Det 

 har varit svårt att få medlemmar som klipper. Under högsäsong 

 sker klippning 2-3 ggr per vecka. Mkt noga med rengöring av 

 maskinen och allmän skötsel av densamma. Förslaget till styrelsen 

 blev att utse en gräsklippargrupp. 

  

§ 153 Underhåll av fastigheten, målning, rengöring tak ska vi leja ut?

 Diskuteras och det föreslås från medlemmarna att vi ska leja ut 

 arbetet.  

 Offerter ska tas in till styrelsen. 

 

§ 154 Förslag att inhägna gamla agilityplanen lades fram.  

 Det ska finnas gammalt förslag som vi hoppas kommer att skickas 

 in till styrelsen. Frågan tas upp igen. 

 

§ 155 Frågetecken kring valberedningens prel förslag till styrelse 

 2023  

 Frågan har diskuterats och styrelsen har haft möte med arbets-

 gruppen som hjälpt valberedningen. Revisor Eva Tenne redogör för  



    Örebro Brukshundklubb (1880) 

E-post. styrelse@orebrobk.nu                                                       organisationsnummer:875001-8338 
PG 329967-4 

 

 de olika turerna och mötet konstaterar att allt inte gått rätt till. Bl a 

 har kassören 1 år kvar av sin valda period och har inte entledigats 

 från sitt uppdrag och står då kvar.  

 Ingen kritik mot kassörens uppdrag har framkommit.  

 Medlemsmötet krävde att den prel listan skulle ändras så att

 kassörsposten ej finns med. 

 

§ 156 Övrigt 

Dialog  Linette Andersson inf om gruppen Dialog (6 personer) som kommer 

 att finnas på klubbens område måndagar kl 08.30 – 12.00. De har 

 även tillgång till klubbhuset och Linette ser gärna att våra 

 medlemmar deltar. Kontakta Linette på tfn nummer som står på 

 anslagstavlan inne. Broschyrer om Dialog finns i klubbstugan. 

 Nycklar/städ Städansvaret som åligger de som har nycklar tog Kerstin W upp. 

 Allmän diskussion resulterade i att Mats och Kerstin utreder 

 problemet. 

Hundbajs Problem med ej upptagen hundbajs. Påsar inköpes av kassören. 

Batterier Finns i köket att bytas där det behövs. 

 

§ 157 Avslutning  

 Ordförande tackade för ett trevligt medlemsmöte och avslutade det.  

 Taco kvällen vidtog. 

 

 

 

 Mats Schiller 

 Ordförande 

  

  Justerare:                  Bibbi Hägglund                              Siw Nyström 

 

 

Vid pennan:  Ingvor Jernestål 


