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Distribution Möte Protokoll nr. 

Styrelse, valberedning, revisorer, klubbstuga Medlemsmöte 1-2022 
Sammanträdesplats Datum och tid 

ÖBK 2022-04-04  kl.18.30 
NÄRVARANDE MEDDELAT FÖRHINDER 

Ordf. Monica Backerholm, Kassör Anna-Carin 
Melander, sekr. Susanne Gunnarsson, Marie 
Lundstedt, Julia Hörnfeldt. +17 medlemmar 

Vice ordf. Malin N Ögren, Helena Hägglund 
FRÅNVARANDE 

 

 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Monica Backerholm öppnar mötet och hälsar alla välkomma. 
 

§ 2 Val av justerare 

Till justerare väljs Rita Rosenblom och Josefin Norén 
 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 
 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom av ordförande. 
 

§ 5 Ekonomi 

Konto: 4779,99 kr  
Placeringskonto: 182 000 kr 
Resultat för året hittills:  -45 531,37 kr 
(Se bilaga 2) 
Försäljning från Newbody och Kakservice har givit bra tillskott i kassan, dock inte redovisat ännu. 
 

§ 6 Val av ledamot i valberedningen kvarstår från årsmötet 

Camilla Bylund och Britt-Marie Törnqvist föreslås. Sluten omröstning sker och mötet finner att Britt-
Marie får 12 röster och Camilla 11 röster. Britt-Marie ansluter till valberedningen. 
 

§ 7 Arvode till ordförande, sekreterare, kassör och webbmaster. 

Tidigare arvode kvarstår. 
 

§ 8 Rapport från årsmöte SBK Mellannorrland 

Monica och Malin har varit på årsmötet i Sollefteå och i år ska det satsas på utbildning i år. Vi har gjort  
vårt i valberedningen nu och Sundsvall tar över. Carola och Kjell Åke fick ta emot pris som bästa 
bruksekipage, 
 

§ 9 Skrivelser 

Inga 
 

§ 10 Rapport från verksamheterna 
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Agility  

Hindren flyttas tillbaka till klubben nästa vecka. Tävlingen i sommar kommer att ske på Kallehov. 
Förhoppningsvis kommer 900 lopp att startas. Planeringen är i full gång, sponsorer jagas. Gustaf Elgh 
kommer sista veckan i juni och håller kurs. En kurs i hinderinlärning planeras också. Cuper och KM 
kommer också att hållas. En PT har anlitats för att hålla fysträning vid ett antal tillfällen nu under 
vintern. Vi har tre medlemmar som kommer att delta i agility SM i sommar. 
 

Anläggning 

Samtal har kommit till ordförande angående att slingan inte blivit uppkörd så ofta som önskats. Detta 
beror på att det inte har funnits möjlighet för skoterförarna att hålla undan snön. Önskvärt att man tar 
upp saker med den som har ansvar vid ett lämpligt tillfälle.  
Listan från anläggningsmötet sätts upp i stugan så det finns möjlighet att ta sig an uppgifter om man 
har tid och lust. 
Önskemål om att det staket som planers sättas upp ska kunna fungera vid rallytävlingar och vara 
tillräckligt högt. 
Planerad städdag/helg 30 april och 14 och 15 juni kvällstid från 18.00 
 

BoL 

BoL saknar ansvarig, men ett möte har avverkats då funktionärslistan avklarades. Är man intresserad 
av att hjälpa till vid tävling hör av er till BoL. Vi har ett behov av att utbilda tävlingsledare och skrivare, 
även där kan intresserade anmäla sig till BoL. 
 

Mental 

4 MH är planerade under året. Skott behöver inköpas. Ingen avverkning kommer att ske så banan kan 
ställas tillbaka vid tillfälle. 
 

Nosework 

Ingen ansvarig på plats. Två personer kommer att utbilda sig till skrivare och tävlingsledare är det 
planerat. 
 

Rally 

Rallytävlingarna under sommaren är planerade och under kontroll. Ett rallymöte är planerat på onsdag. 
 

Utbildning 

Flera kurser ligger ute på hemsidan. Kursen hinderinlärning sätter datum när planerna tinat fram. 
En domarutbildning i Rally kommer att ske under våren. Ett instruktörsmöte har hållits och ett till 
kommer att hållas på torsdag, mer info kommer framöver. 
 

Utställning 

Utställning den 2 juli på Molidens Ip 
. Hjälp behövs både före och efter bland annat med att ställa i ordning och baka. Intresserade kan 
anmäla sig till utställning. 
 

Webb 

Statistik visades. Mest besökta är startsidan, kurser och kalendern. 
 

Ungdom 

Planer att få i gång verksamheten när planerna tinat fram. Aktuella åldrar är 6-25 år. 
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§ 11 Från styrelsen 

Postboxen kommer att sägas upp från 1/7, den kostar nästan 6000kr per år. Vi kommer att sätta upp 
en vanlig brevlåda nere vid vägen. 
 
Klubbkläder har tagits fram från Hööks, info finns i stugan. 
 
 

§ 12 Övriga frågor 

7000 kr + 8000 kr har inkommit i bidrag för luftvärmepumpen. Den blev monterad den 28 januari, 
fungerar bra. Möjligheten finns att stänga av fläkten i pumpen om den stör vid möten. Oklart ännu om 
det blivit någon strömbesparing då fakturan inte kommer så ofta. Anledningen att det är 18 grader i 
garaget är att den inte går att ställa lägre.  
 
Synpunkter till kongressen kom upp för sent och är för sent att ta upp. 
 
Regelrevideringar brukar vi samlas och tycka till om. Vid får hålla bättre koll innan nästa revidering. 
 
Milersättningen är nu för låg, ett nytt förslag har kommit men godtas inte av SBK. 
 
 

§ 13 Nästa möte 

13 juni 
 

§ 14 Mötets avslut 

Mötet avslutas 20.00 och utdelning av priser tar vid. 
 

Utdelning av utmärkelsen Årets ÖBK-are 2021 samt prisutdelning klubbmästerskap och ansökta 
priser. 
 

 

 
 
 

                 __________________________           __________________________ 
Ordförande: Monica Backerholm    Sekreterare: Susanne Gunnarsson 

 
 
 
 

__________________________    ___________________________ 
Justeras: Rita Rosenblom                     Justeras: Josefin Norén 
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