
Protokoll fört vid styrelsemöte Österåkers Brukshundklubb 2 maj 

2021. Möte på Österåkers bk 

 

Närvarande; Helena Jansson, Sofia Söderqvist, Annica Rinaldo, Carina Forsberg och Helene Lius (via 

messenger) 

 

1. Mötets öppnande; 

Styrelsens ordförande Helena Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

 

2. Föregående protokoll; 

 

- Utköp av gräsklipparen är slutfört. 

- Skotträning – ingen kontakt har tagits med kommunen. Carina undersöker 

- Besiktning/genomgång av stugan med Johnny skjuts fram.   

-  

3. Ekonomisk rapport 

Ingen ekonomisk rapport 

 

4. Styrelsen 

 

Beslutades att ställa in vårens medlemsmöte. Informeras till medlemmarna via medlemsbrev 

och tas bort från kalendern på hemsidan.  

 

Medlemsbrev – Helena skriver och skickar ut medlemsbrev med information om låsta 

toaletter och koden till dessa. Information om att inte passera över den övre planen för att 

komma till agilityplanen samt att vårens medlemsmöte är inställt.  

 

Hemsidan - Helene behöver bilder för att kunna fortsätta att göra ett förslag till hemsida, alla 

tittar vad de har och skickar till Helene. Alla fick i uppdrag att se över innehållet på hemsidan 

och komma med förslag på ändringar och vad som ska vara kvar.  

 

ÖBK:s facebooksida.  Carina undersöker till nästa möte vilka som är administratörer.  

 

Städdag – beslutades att genomföra en städdag eller städkväll före sommaren. Datum 

bestäms i styrelsens fb-grupp.  

 

Hundens vecka i samarbete med Studiefrämjandet – Annica och Sofia har deltagit på 

informationsmöte. Styrelsen beslutade att anmäla ÖBK. Ett första förslag är att vi genomför 

aktiviteter liknande det vi hade på medlemsdagen hösten 2020.  

 

 

 

 



 

 

5. Sektorer 

 

Rally – ingen rapport 

 

HUS – HUS har endast ansvar för ÖBK:s valp- och allmänlydnadskurser. Övriga kurser har 

respektive sektor/kommitté ansvar för. Diskuterades hur vi smidigast kan samordna så att 

kurserna inte krockar i stuga och på planer. Rosie samordnar så gott det går och ALLA 

aktiviteter ska skrivas in i kalendern.  

 

Stuga/Mark  

- Båda toaletterna är nu igång. 

- Låset på stugan är nu bytt. Nycklar delas ut löpande.  

 

 

PR/Info 

 

Ingen rapport 

 

 

6. Nästa möte 

 

Datum för nästa möte bestäms i styrelsens fb-grupp eftersom inte alla är med på det här 

mötet.  

 

 

Justeras;    Justeras; 

 

 

Helena Jansson    Carina Forsberg 

Ordförande   Sekreterare 

 


