
Protokoll fört vid styrelsemöte Österåkers bk 16 september 2021 

Plats; ÖBK 

Närvarande; Helena Jansson, Annica Rinaldo, Carina Forsberg, Helene Lius, Sofia Söderkvist.  

Ej närvarande, Caroline Hübenette.  

 

1. Mötets öppnande.  

Ordförande Helena Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Ekonomisk rapport 

Rapport utskickad till styrelsen för information 2021-09-14 

 

3. Föregående protokoll;  

- Medlemsbrev ej skickat. Ansvarig Helena   

- Kostnadsförslag för byte av planbelysning ej framtaget. Ansvarig Carina  

- Utbetalning av arvode till Tomas Hult för arbetet med hemsidan ej löst. Ansvarig Helene.  

- Sponsorbidrag för SM-deltagare Helena Jansson ej utbetalt – Ansvarig Annica  

- Toaletterna fortfarande ur funktion. Carina kontaktar Johnny.  

- Soptunnan på baksidan ej borttagen. Ansvarig Annica.  

- Containern på baksidan – se egen punkt i protokollet.  

 

4. Rapport från styrelse och sektorer 

 

Styrelsen 

 

SMASK (Svenska Mini American Shepherdklubben) hyr plan och stuga 2/10.  

 

Vi har fått förfrågan från Smedby stall om att låna en del av vår stora parkering då de har ett 

event 2/10. Eftersom det är samma dag som SMASK ska hyra behöver vi veta hur många 

platser Smedby stall behöver. Helena kontaktar dem och ger svar.  

 

Containern – Helena kontaktar Jill Mellqvist för ett möte.  

 

I nästa medlemsbrev görs ett upprop efter aktiva medlemmar som tränar IGP samt efter 

medlemmar som är intresserad av att hjälpa till i Stuga/Mark.  

 

HUS 

 

De beställda Hoopershindrena har kommit. 

 

Instruktörsträff planerad till 21 november, prova-på Hoopers och första-hjälpen-utbildning 

för hund med Marianne Nordahl står på programmet.  

 

5. Beslut mellan möten 

Inga beslut har tagits mellan möten.  

 



 

6. Hundens dag 2021-09-16 

Planering pågår och allt är under kontroll inför söndagens aktivitet.  

Viktigt att vi gör en ordentlig utvärdering efteråt.  

 

7. Containern på bakplan  

Helena kontaktar Jill Mellkvist för ett möte.  

 

8. Hyra av plan 

Beslut togs om kostnad för hyra av stuga/plan.  

Endast plan 500 SEK/dag 

Plan och stuga 1000 SEK/dag.  

All uthyrning ska godkännas av styrelsen  

 

9. Nästa möte 

Torsdag 22/10 18.30 på ÖBK 

 

 

Justeras;    Vid protokollet;  

 

 

 

Helena Jansson   Carina Forsberg 

Ordförande   Sekreterare.  

 

 

 


