
Haninge Brukshundklubb                                                                   Medlemsmöte 
2/2018                  

Mötet hölls 12 november 2018 i klubbstugan, Riddartorp 

1. Mötets öppnande                                                                                                                                
Kerstin Ivarsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

2. Val av mötets ordförande                                                                                                                  
Kerstin Ivarsson valdes till mötesordförande.  

3. Val av mötets protokollförare                                                                                                    
Margareta Rollsten valdes till protokollförare. 

4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst                                                                                      
Kallelse har publicerats på bl.a. hemsidan och därmed konstaterades att 
medlemsmötet blivit utlyst. 

5. Fastställande av dagordning                                                                                                       
Föreslagen dagordning godkändes. 

6. Ekonomisk rapport                                                                                                                            
Klubben har blivit utsatt för förskingring.  Utredning pågår från Nordea. F.o.m. nu så 
skall summor över 10 000 kronor attesteras av två personer. 

7. Presentation av nya kassören                                                                                                             
Peggy Wandery presenterades sig. 

8. Styrelsen informerar                                                                                                               
Belöningssystemet, vi fortsätter att utvärdera detta. KM och namnskyltar håller Lotta 
Ringius i tillsammans med respektive sektor. Planerna är avstängda förutom lilla plan. 
Jord är utfyllt och gräsfrö är sått på planerna.  

9. Sektorsrapporter                                                                                                                                          
a) Kök:   Köket vill ha hjälp på sikt för att lättare kunna planera. Beträffande 
funktionärsmat, endast lagad mat till de som arbetar en hel dag. Övriga får kaffe och 
smörgås.                              b) HUS:  Christina som sköter WEB-shopen, kurser från 
alla sektorer meddelar att det fungerar bra.                                                                                                                                                                  
c) Stugfogdar: Uthyrning av klubben har inbringat 18 000 kronor. Stor uppslutning på 
städdagarna.                                                                                                                                                  
d) Tävling: Klubben har fått tre stycken nyutbildade tävlingssekreterare. Brist på 
tävlingsledare.  Möte efter nyår för att tillsätta funktionärer till kommande tävlingar.                                              
e) Bruks: -------                                                                                                                                               
f) Lydnad: Stor uppslutning på torsdagarnas träningstimmar.                                                                         
g) Rallylydnad: Nybörjar och fortsättningskurser till våren.                                                                
h) Agility: Annelie Hermansson, klubbens agilitydomare presenterade sig.                                       
i) Nose work: Aktiv sektor som planerar någon officiell tävling, temakvällar m.m.      

10.Övriga frågor                                                                                                                                             
Foderboden sponsrar med leksaker eller liknande vid tävlingar i agility, rallylydnad 
och nose work. Bric sponsrar med foder på bruks och lydnadstävlingar. Christer 
Malmström informerar att han gärna lär ut hur man som spårläggare lägger ett 
tävlingsmässigt spår. Valberedningen vill ha förslag till personer för nästa års styrelse. 



11.Mötet avslutas     Kerstin tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för 
avlutat. 

Vid pennan   Margareta Rollsten                                            Mötesordförande 
Kerstin Ivarsson


