
Protokoll fört vid styrelsemöte Österåkers bk 21 oktober 2021 

Plats; ÖBK 

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

Ej närvarande, Helene Lius.  

 

1. Mötets öppnande.  

Ordförande Helena Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Ekonomisk rapport 

Ingen genomgång av ekonomisk rapport.  

 

3. Föregående protokoll;  

- Medlemsbrev skickat 2021-09-18.   

- Kostnadsförslag för byte av planbelysning ej framtaget. Ansvarig Carina  

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

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

- Toaletterna fortfarande ur funktion. Carina kontaktar Johnny.  

- Soptunnan på baksidan ej borttagen, men har nu tömts av kommunen. Ansvarig Annica.  

-  

4. Rapport från styrelse och sektorer 

 

Styrelsen 

 

Senaste medlemsbrevet innehöll en efterlysning av personer som tränar IGP och personer 

som vill vara aktiva i Stuga/Mark.  

1 person har anmält intresse för Stuga/Mark och ingen har anmält intresse för IGP.  

 

Hundens vecka – Studiefrämjandet kommer att ha en avstämningsträff digitalt den 13/10 där 

resultatet av en utvärderingsenkät kommer att redovisas.  

 

Med anledning av Sanna Lagermans bortgång beslutades att skicka kondoleansbukett till Jan 

Lagerman.  

 

Lidia Eiberg har bett om ersättning för utskrift av diplom till kursdeltagare, beslutades att 

ersätta med 5 SEK/utskrift.  

 

Ann-Margret Karlström har frågat om att hyra plan och stuga 16 – 19 maj 2022 för kurs med 

Siv Svendsen. Helena svarar att det är ok till en kostnad av 1000 SEK/dag.  

 

Helene Lius har meddelat att hon inte kommer att fortsätta sitt uppdrag i styrelsen från nu. 

Hon fortsätter däremot gärna som webmaster.  

 

Kassaförvaltare Bengt Karlsson meddelar att han inte kommer att fortsätta sitt uppdrag som 

kassaförvaltare efter årsmöte 2022. Carina frågar Katarina Nyman om hon är intresserad av 

att ta över. 



 

PR/Info (Styrelsen) 

 

En del inaktuell info finns på hemsidan. Helena och Carina ser över och snyggar till.  

 

Stuga/Mark (Styrelsen) 

 

En myrstack i stallet har upptäckts. Helena har en kontakt på Anticimex som hon kontaktar.  

 

5. Beslut mellan möten 

Inga beslut har tagits mellan möten.  

 

6. Containern på bakplan  

Annica och Helena har haft möte med Jill Mellström. Det är Camilla Berg som har nyckel till 

containern. Styrelsen har bokat möte med Camilla den 24/10 för vidare diskussion.  

 

7. Nästa möte 

Torsdag 18/11 18.00 på ÖBK 

 

 

Justeras;    Vid protokollet;  

 

 

 

Helena Jansson   Carina Forsberg 

Ordförande   Sekreterare.  

 


