
Protokoll fört vid styrelsemöte Österåkers bk 28 februari 2022 

Via Zoom 

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

Pauline Lindström. Helene Lius närvarade från punkt 4 Rallylydnad.  

 

1. Mötets öppnande.  

Ordförande Helena Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Kort 

presentationsrunda eftersom vi har nya medlemmar i styrelsen.  

 

 

2. Ekonomisk rapport 

Ingen genomgång av ekonomisk rapport  

 

 

3. Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll gicks igenom.  

 

4. Rapport från styrelse och sektorer 

 

Styrelsen 

 

Presentkort till gräsklippargruppen är inköpta och kommer att delas ut. 

 

Promenadgruppen på söndagar har haft sina första promenader och varit välbesökt och 

uppskattat.  

 

Postboxen är uppsagd från 2022-04-01. Ny adress; c/o Carina Forsberg, Hagtornsvägen 8, 

18443 Åkersberga.  

 

Städdag i vår – beslut om datum skjuts fram till nästa möte.  

 

Vi har fått kallelse till Distriktets vår-möte 23/3.  

 

HUS 

 

Diskuterades att utbilda någon/några instruktörer för att hålla kurser efter konceptet Bästa 

Starten. Annika undersöker.  

 

Hoopers- och rallykurser utlagda på hemsidan.  

 

Till Nosework fortsättningskurs är det bara 1 anmäld – kursen ställs in.  Carina frågar Lottie 

om hon vill byta och hålla Nybörjarkursen istället. 

 



Vi har fått ny kontaktperson på Studiefrämjandet. Helena informerar via facebookgruppen 

för instruktörer.  

 

Agility 

 

En del nya hinder har köpts in.  

En tävling kommer att hållas i sommar  

 

Rallylydnad 

 

2 kurser planeras i vår. Helena håller båda.  

Tävling 30/6 

 

Lydnad 

 

1 startklasskurs finns nu på hemsidan.  

Möte med lydnadssektorn planeras 

 

Draghund 

 

Valborgsdraget och Grönt Kort-kurs kommer att hållas i vår.  

 

 

Stuga/Mark (Styrelsen) 

 

Toaletterna – Ingen kontakt har tagits med kommunen. Diskuterades att ta upp frågan med 

kommunen tillsammans med ÖHU.   

 

Soptömning – Carina undersöker skillnaden i kostnad för en mindre soptunna.  

 

 

5. Beslut mellan möten 

Inga beslut har tagits mellan möten.  

 

 

6. Nästa möte 

 

Planerade möten under våren 2022;  

Lördag 9/4 17.00 - Styrelsemöte 

Söndag 1/5 18.00 - Styrelsemöte 

Torsdag 19/5 19.00 - Medlemsmöte 

Onsdag 15/6 18.00 - Styrelsemöte 

 

 

Justeras;    Vid protokollet;  

 

Helena Jansson   Carina Forsberg 

0rdförande   Sekreterare 


