
Protokoll fört vid styrelsemöte Österåkers bk 2022-11-15 

 

Plats; klubbstugan ÖBK 

Närvarande; Caroline Hübenette, Carina Forsberg, Marie-Louise Scanlan, Sofia Söderqvist, Annica 

Rinaldo 

Ej närvarande;  Helene Lius, Helena Jansson, Pauline Lindström  

 

1. Mötets öppnande 

Vice ordförande Annica Rinaldo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Ekonomisk rapport 

Ekonomin ser fortsatt god ut. Marie-Louise samlar in uppgifter om vilka investeringar,  

utbildningar och övrigt materiel vi behöver köpa in under nästa år.  

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom.  

 

4. Rapport från styrelse och sektorer 

 

Styrelsen 

Medlemsmöte 13/10 med föreläsning av Tina Bihlar på Tinas Tasseri genomfört med 17 

deltagare. 

Annica och Carina har deltagit på distriktets Höstmöte.  

Annica bokar Lars Magnusson, föreningscoach via Stockholmsdistriktet, för utbildning av 

styrelsen våren 2023.  

Städdag genomförd 30/10 med ovanligt stort deltagande.  

Vi saknar löpande information från distriktets sektorer. Marie-Louise undersöker hur vi gör 

för att komma med på deras utskickslistor.  

Planering av julbord för styrelse och instruktörer 12/12. Marie-Louise ordnar musikquiz, 

Caroline handlar mat, Carina gör dessert/fika och Annica fixar julklapp.  

Carina erbjuder sig att tar över hemsidan efter att Helene Lius avgår.  

Marie-Louise gör utkast till info/regler att sätta upp på stalldörren och anslagstavlor. 

 

 



Beslut togs att ÖBK ger milersättning för den som går utbildning för klubbens räkning.  

Beslut togs om arvode för kortkurser under 2022, klubben ersätter med 300 SEK/tillfälle.  

Avslutning för onsdagsträning blir 7/12 med luciafika. Carina kontaktar Elisabeth, Annica 

frågar Anna Singstedt och Cecilia om de vill vara med och fixa.  

 

HUS 

Caroline har deltagit på Studiefrämjandets utbildning L1. Caroline undersöker om vi kan få 

någon att komma till oss i vår och hålla samma kurs på ÖBK.   

Inbjudan till julavslutning har skickats ut, Carina påminner om anmälan.  

Föredraget om Specialsök med Lotta Hammarström den 6/12 är fullbokat.  

De tre valpträffar som Malin Rehn skulle hålla i höst blev inte av.  

 

Stuga/Mark  

Ingen rapport.  

 

Kök 

Ingen rapport 

 

Agility 

Staketet och hinder är undanplockat för vintern.  

 

IGP/skydd 

Ingen rapport 

 

Rallylydnad 

Nya rallylydnadsskyltar, alla klasser, är inköpta.  

 

Lydnad 

Träningsgruppen har kommit igång och fortsätter träffas 

 

Draghund 

Grönt kort-kurs kommer att hållas i Mars och Maj. Tillfället i Mars är nästan fullbokat redan.  



Patrullhund 

Ingen rapport 

 

ÖHU 

Sofia påminner/bjuder in ÖHU till julavslutaningen.  

ÖHU har deltagit på Svensk Hundungdoms årsmöte Repskapet. 

 

5. Beslut mellan möten 

 

Inga beslut har tagits. 

 

 

6. Övriga frågor 

 

Beslut angående Träningsgrupper på ÖBK 

Klubbens område är till för alla medlemmar. Träningsgrupper som består av ÖBK-

medlemmar är välkomna men kurser och bokade aktiviteter har alltid förtur.  

Carina gör ett utkast till text för godkännande av styrelsen att lägga ut på hemsidan. Texten 

ska uppmana till att följa SBK:S policy och att visa hänsyn genom att t.ex. fråga innan man går 

in på en plan där träning pågår.  

Annica och Carina bokar ett möte med Bibbi Hervad och informerar om styrelsens beslut.  

 

7. Nästa möte 

 

Torsdag 22/12 18.30 

 

 

Justeras;   Vid protokollet; 

 

 

Annica Rinaldo   Carina Forsberg 

Vice ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 


