
Protokoll fört vid styrelsemöte Österåkers bk 2023-01-24 

Plats; Klubbstugan ÖBK 

Närvarande; Helena Jansson, Carina Forsberg, Marie-Louise Scanlan, Annica Rinaldo, Caroline 

Hübenette via telefon och Sofia Söderqvist från punkt 4 HUS. 

Ej närvarande;  Helene Lius, Pauline Lindström  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Helena Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Ekonomisk rapport 

Ekonomin ser fortsatt god ut. Marie-Louise ska träffa revisorerna söndag 29/1.  

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom.  

 

4. Rapport från styrelse och sektorer 

 

Styrelsen 

Beslutades att köpa in en ny skrivare/kopiator. Marie-Louise sköter inköp.  

Vårt elavtal hos E-on är ett s.k. tilldelningsavtal. Marie-Louise kontaktar E-on och ändrar till 

ett rörligt avtal.  

Helena erbjuder sig att även efter årsmötet vara medlemsansvarig och att hjälpa HUS med 

avprickning av betalningar.  

HUS 

Föreläsning med Anna Nähl, leg. Sjukgymnast på temat ”förebyggande insatser som 

förlänger kroppens hållbarhet, 15/3 i klubbstugan.  

Öppen träning på onsdagar diskuterades. Vi fortsätter med onsdagar 18.30 – 19.30 med 

planvärd. Promenad sista onsdagen i månaden.  

Stuga/Mark  

Belysning på planerna – Ingen offert har inkommit Marie-Louise påminner Tomas och 

Helena de två övriga som lovat lämna offert.  

Containern på bakplan – Sofia kontaktar Jill och meddelar att vi har en person som är 

intresserad av att köpa containern.  

 



Kök 

Ingen rapport 

 

Agility 

              Tävling 18/2 i Stockholms Hundsportcenter, Upplands Väsby.  

              Agilityn har fått en sponsor till årets tävlingar som även vill ha sin logga på vår hemsida 

              under året. Helena fixar.  

              Nya högtalare behöver köpas in. Helena ber agilityn komma in med förslag.  

 

IGP/Skydd 

Jill Mellström står fortfarande som ansvarig för sektorn på distriktets hemsida. Carina 

kontaktar distriktet och ber dem ta bort namnet.  

 

Rallylydnad 

Liselott Gerdlind kommer och håller en genomgång av de nya momenten och reglerna den 

21/2.  

Nybörjarkurs och träningstävlingar planeras till våren.  

 

Lydnad 

Träningstävling planeras, om möjligt i fler klasser än Startklass.  

 

Draghund 

Gröntkort kursen i mars är inställd. Vid behov utökas antalet deltagare vid tillfället i Maj.  

 

Patrullhund 

Maria Hellström meddelar att hon kan fortsätta stå som ansvarig för sektorn, men att det 

troligen inte blir någon aktivitet under 2023 heller.  

 

ÖHU 

ÖHU kommer att hålla årsmöte 23 februari 

 

 



5. Beslut mellan möten 

 

Inga beslut har tagits. 

 

 

6. Övriga frågor 

 

Årsmötet Helena lägger ut en inbjudan på facebook några veckor före mötet för att påminna.  

 

 

7. Nästa möte 

 

Nästa möte är årsmötet.  

 

 

Justeras;   Vid protokollet; 

 

 

 

Helena Jansson    Carina Forsberg 

Vice ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 


