
Protokoll fört vid styrelsemöte Österåkers BK onsdag 24 februari 2021.  

Möte via Zoom.  

Närvarande;  Annica Rinaldo, Caroline Hubenette, Helena Jansson, Carina Forsberg, Helene Lius, Sofia 

Söderqvist.  

 

1. Mötets öppnande 

 

Styrelsens ordförande Helena Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Alla fick presentera sig kort eftersom styrelsen har ny sammansättning.   

 

2. Ekonomisk rapport 

 

- Ingen ekonomisk rapport.  

  

3. Rapport från styrelse och sektorer 

 

Styrelse 

 

Utköp av gräsklipparen, Helena kollar med Rosie Dahle om det är ordnat.  

 

Annica och Helena ordnar med byte av lås till stugan. 

 

Alla träningsdatum i kalendern för IGP är borttagna eftersom det inte längre finns 

någon IGP-sektor.  

 

Beslutades att använda facebookgruppen Österåkers BK styrelse som samlingsplats 

för styrelsens protokoll och dokument. Dessutom som vanligt i en pärm i klubbstugan 

och originalprotokoll i kassaskåpet.  

 

Preliminärt datum för KM 2021, 16 – 17 oktober.  

 

Inkommande mail till ÖBK;  

ordforande@osterakersbk.se – Helena Jansson  

medlem@osterakersbk.se – Helena Jansson  

info@osterakersbk.se – Helena Jansson 

utbildning@osterakersbk.se – Rosie Dahle 

Hemsidan - Helena hör med Tomas Hult om han vill fortsätta sköta klubbens 

hemsida.  

Styrelsen behandlade ett ärende angående klagomål på en funktionär. Se bilaga 1 till 

detta protokoll, särskilt dokument.  
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HUS 

Ingen rapport 

Rally 

Ingen rapport 

Agility  

Ingen rapport 

Patrull/Räddning 

Ingen rapport 

Draghund 

ÖBK:s draghundssektor planerar att hålla Roslagsdraget även i år, preliminärt datum 

28 september.   

Stuga/Mark 

Hur gör vi med gräsklippningen i sommar? – Helena frågar Tomas om han vill hålla i 

gräsklippargruppen även i år.  

Toaletterna i vagnen ska låsas.  

Caroline informerade de nya i styrelsen om arbetet som genomförts i stallet.  

Diskuterades att göra en ordentlig genomgång/besiktning av stugan.  

 

4. Övrigt 

Vi saknar ansvarig för Stuga/Mark, beslutade att gå ut med efterlysning efter nya 

personer till sektorn på Facebook och i Medlemsbrev.  

Post till ÖBK hämtas i postboxen av Carina. Carina undersöker kostnad för boxen för 

att eventuellt säga upp den.  

 

5. Nästa möte 

Nästa möte planeras till torsdag 25 mars 19.00.  

 

Justeras;     Justeras; 

 

Helena Jansson    Carina Forsberg 

Ordförande                                                                           Sekreterare  


