
Protokoll fört vid styrelsemöte Österåkers bk 18 november 2021 

Plats; ÖBK 

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

via telefon 

Ej närvarande, Helene Lius.  

 

1. Mötets öppnande.  

Ordförande Helena Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Ekonomisk rapport 

Genomgång av ekonomisk rapport.  

 

3. Föregående protokoll;  

 

- Kostnadsförslag för byte av planbelysning ej framtaget. Ansvarig Carina – ej åtgärdat 

- Toaletterna fortfarande ur funktion. Carina kontaktar Johnny – ej åtgärdat 

 

4. Rapport från styrelse och sektorer 

 

Styrelsen 

 

Hundens vecka – Carina deltog i Studiefrämjandets digitala avstämningsträff den 13/10 där 

resultatet av utvärderingsenkäten redovisades.   

 

Katarina Nyman tackar nej till att ersätta kassaförvaltare Bengt. Annica frågar Marie-Louise 

Scanlan om hon är intresserad. 

Helena har svarat Ann-Margret Karlström angående att hyra planerna. De väljer att vara på 

annan klubb.  

Vi har fått en fråga från tidningen Kanalen om att göra ett reportage om den nya 

hundsporten Hoopers, Helena svarar och förmedlar kontakt med Rosie.  

Tina Engström undrar om hon kan uppdatera sin tävlingsledarutbildning i lydnadsklass. 

Carina undersöker och kontaktar Tina. 

Skydd/IGP-träning pågår på klubben utan att vi har en sektor eller person som ansvarar för 

verksamheten. Beslutades att informera via medlemsbrev, hemsida och fb-grupp att vi måste 

ha någon ansvarig för den här typen av träning.  

 

PR/Info (Styrelsen) 

 

Ingen rapport. 

 

 

 



Stuga/Mark (Styrelsen) 

 

Helenas kontakt på Anticimex har gett oss instruktioner för att bli av med myrorna i stallet.  

Belysningen krånglar igen, vi ber Tomas titta på den under instruktörsdagen 21/11.  

Beslutades att tacka gräsklippargruppen för deras insats, Helena ber Tomas om en lista för 

att se hur många de är.  

 

 

5. Beslut mellan möten 

Inga beslut har tagits mellan möten.  

 

6. Containern på bakplan  

Det planerade mötet med Camilla Berg för att öppna containern har skjutits fram.  

 

7. Nästa möte 

Torsdag 5/1 2022 18.30 

 

 

Justeras;    Vid protokollet;  

 

 

 

Helena Jansson   Carina Forsberg 

Ordförande   Sekreterare.  

 


