
Protokoll fört vid styrelsemöte Österåkers bk 9 April 2022 

Plats; klubbstugan ÖBK 

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

Pauline Lindström, Marie-Louise Scanlan.  

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 

 

Föregående protokoll gicks igenom.  

 

4. Rapport från styrelse och sektorer 

 

Styrelsen 

 

Gräsklippargruppen är informerade om att presentkort finns att hämta. 

Städdag bestämdes till onsdag 11/5 från 17.00, vi bjuder på grillad korv och fika.   

Distriktets vårmöte 27/4 – Caroline Hübenette anmäler sig.  

 

Beslutades att tacka nej till Hundens Dag som arrangeras av Studiefrämjandet i September.  

 

Beslutades att skicka ut en frågeenkät till medlemmarna tillsammans med medlemsbrev. 

Helena ordnar.  

 

Diskuterades att göra en presentation av styrelsen till ÖBK:s facebooksida. 

 

Hyra av stuga och planer – ändra texten på hemsidan till; Heldag 1000 SEK, Halvdag 500 SEK, 

kontakta ordförande vid intresse. Helena ändrar.  

 

 

 

 

HUS 

 

Ny lathund med bl a ny kontaktperson på Studiefrämjandet utlagd i Instruktörsgruppen.  

 



Stor del av mötet ägnades åt att diskutera HUS. Hur det fungerar med anmälningar, 

hemsidan, instruktörer, kontroll av betalningar, kontakt med studiefrämjandet, hur får vi nya 

instruktörer, hur behåller vi våra nuvarande instruktörer.  

 

Caroline hjälper Annica med HUS och försöker hålla ett möte med instruktörerna i vår.  

  

Agility 

 

Hinderfixardag 6/6 

Skyltar till agilityplanen är beställda. 

 

Lydnad 

 

Lydnadssektorn har haft ett uppstartsmöte. 

 

 

Stuga/Mark (Styrelsen) 

 

Beslutades att sätta ett kodlås på grinden från vägen till agilityplan för att förhindra 

obehöriga att ta sig in på planen.  

 

Toaletterna – Marie-Louise undersöker om det går att få hämtning av tunnor från ”dasset”. 

Helena skriver till kommunen och frågar om möjlighet till bidrag/hjälp med våra toaletter.  

 

Soptömning – Marie-Louise kontaktar Roslagsvatten om vad skillnaden i pris blir om vi väljer 

en mindre soptunna.  

 

5. Övriga frågor 

 

Mail från Rosie Dahle om parkeringen som nu används som hästhage. Enligt 

överenskommelse med stallet ska vi informera stallet, kontaktperson Lizzie Vikingström när 

vi behöver använda ytan till parkering och då tar de bort hästarna och öppnar upp. Helena 

svarar Rosie.  

 

6. Beslut mellan möten 

Inga beslut har tagits mellan möten.  

 

 

7. Nästa möte 

 

Söndag 1/5 18.00  

 

 

Justeras;    Vid protokollet;  

 

Helena Jansson   Carina Forsberg 

0rdförande   Sekreterare 



 


