
Protokoll fört vid styrelsemöte Österåkers bk 28 augusti 2021, plats; ÖBK 

 

Närvarande; Helena Jansson, Annica Rinaldo, Carina Forsberg, Caroline Hübenette, Sofia Söderqvist 

Ej närvarande: Helene Lius 

 

1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Helena Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Ekonomisk rapport 

Rapport utskickad till styrelsen för information 2021-08-06.  

 

3. Föregående protokoll 

- höstens datum för styrelsemöten, diskussion pågår i Styrelsens fb-gupp 

- containern på bakplan, flyttas till egen punkt detta möte.  

 

4. Rapport från styrelse och sektorer 

 

Styrelsen 

 

Beslutades att ge ÖBK-ekipage som deltar på SM ett sponsorbidrag på 500 SEK. Ges endast 

till medlemmar som ansöker om bidrag och är aktiva i och tävlar för Österåkers bk. 

 

Beslutades att alla årsmötes- medlemsmötes- och styrelseprotokoll från och med nu ska 

läggas ut på ÖBKs hemsida.   

 

Medlemsbrev – I nästa medlemsbrev gör vi en efterlysning av medlemmar som vill engagera 

sig på något sätt. Helena skriver.  

 

Medlemsaktiviteter – vi gör ett försök med öppna träningar på onsdagar med start vecka 37. 

 

Beslutades att ersätta Tomas Hult för hans arbete med hemsidan efter att han slutat i 

styrelsen med 1800 SEK. Ersättningen sker med presentkort.  

 

 

Stuga/Mark (styrelsen) 

 

Belysningen på planerna har inte fungerat efter sommaren. Med hjälp av Jonny och en 

elkunnig medlem är problemet löst, förutom 1 lampa vid agilityplan som behöver bytas.  

 

Styrelsen tar fram ett förslag på vad det skulle kosta att byta ut all el på planerna till mer 

hållbara och energisnåla lampor. Även kontroll med kommunen om vi kan få bidrag för detta. 

Carina tar fram prisförslag till att börja med.  

 

 

 



Toaletten i vagnen fungerar fortfarande inte. Johnny har lovat att försöka laga den.  

 

Soptunnan på bakplan – Annica kontaktar kommunen om att ta bort den. 

 

 

HUS 

 

Annica och Helena provar att hålla en valpkurs på dagtid, för att sedan utvärdera om det 

finns underlag för att hålla kurser på dagtid, vardagar.  

 

 

5. Medlemsmöte höst 2021 

Vi ställer in medlemsmötet som planerats till 2021-09-16. Enligt SBKs hemsida behöver 

klubbarna inte hålla medlemsmöten under 2021 pga Covid-19. 

 

6. Beslut mellan möten 

Beslutades att införa en ny punkt kallad Beslut mellan möten i dagordningen på 

styrelsemöten. Beslut som tas mellan möten ska hanteras i styrelsens fb-grupp och inte i 

styrelse-chatten.  

 

7. Hundens dag 2021-09-16 

Förberedelser pågår. Carina frågar i instruktörsgruppen på fb vilka som vill/kan vara med och 

hjälpa till. Sofia fortsätter sköta kontakten med Studiefrämjandet.  

 

8. Uthyrning av plan och stuga 

Förfrågan från MAS-klubben om att hyra plan har inkommit. Styrelsen diskuterade priser och 

förslaget är 500 för att hyra framplan och 1000 för framplan och stuga. Vi undersöker vad 

andra klubbar tar och om det finns ett tidigare styrelsebeslut innan beslut tas.   

 

9. Containern på bakplan 

Frågan bordläggs till nästa möte.  

 

10. Sponsorbidrag till SM-ekipage 

Beslutades (Helena Jansson ej närvarande) att betala ut sponsorbidrag på 500 SEK för 

deltagande i Agility SM till Helena Jansson.  

 

11. Nästa möte;  

Torsdag 16/9 18.30 på ÖBK. 

 

 

 

Justeras;    Vid protokollet; 

 

 

 

Helena Jansson    Carina Forsberg 

Ordförande    Sekreterare 

  



 

 

 


