
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 9/2022
Mötet hölls måndagen den 7 november 2022 i klubbstugan, Riddartorp.

Närvarolista:
Ordförande Carin Tilliander Ord. ledamot Marie-Louise Winroth
Vice ordförande Heléne Norling Lundén Ord. ledamot Helen Taraldsson
Kassör Peggy Wandery Ord. ledamot Fia Gille ej närvarande
Sekreterare Eva Segelöv Suppleant Cecilia Grins
Suppleant Mia Lindblom

§   1 Mötets öppnande
Ordförande Carin hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§   2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§   3 Val av justeringsman
Helen Taraldsson valdes att justera protokollet.

§   4 Föregående protokoll.
Styrelsemötesprotokoll 8/2022 godkändes och lades till handlingarna.

§    5 Kommittéer/Sektorer:

Lydnad/Brukssektorn:
Roger Borgström har haft en överlämning om hur vi ska lägga upp tävlingar i SBK
Vi har en inomhustävling den 5 februari, startklass och klass 1.
Klubben letar efter en tävlingsledare i bruks
Torsdagsträningen fortsätter tills snön kommer

HUS – hundägarutbildningssektorn
Inplanerat möte den 20 november med våra nya instruktörer, Heléne Norling Lundén och Gitte Schoormans.
4 december är det en genomgång av nya regler med domare Anders Svensson
Hund-Juridikföreläsning den 8 nov
Föreläsning den 29 november om hundslagsmål.

Specialsöksektorn:
Åsa Calvert är nu med i sektorn tillsammans med Mia, Marcella och Camilla. Åsa har erbjudit sig att ha temakvällar
Sektorn har haft prova-på dag den 6/11 med 4 hundar och 6 personer som deltog
Det blir ytterligare 1 grundkurs i specialsök på klubben.

Rallysektorn:
Marie-Louise Winroth kommer att ha en nybörjarkurs i rallylydnad till våren.
Vi har fått ett meddelande till klubben om att de nya rally-skyltarna finns att köpa nu.

Noseworksektorn:
Väntar på information från Lotta Ringius

Agilitysektorn:
Carin och Peggy har träffat Anneli och Helena från sektorn. Har hittat ytterligare en person till sektorn.
Agilitysektorn ska ta tag i arbetet med att anordna fler tävlingar i klubbens regi.

Stugfogde
Vår nya stugfogde Gunilla har bestämt datum för höststädning till den 20 november. Vi tömmer frysen samtidigt på
det som finns kvar och grillar.



Freestyle/TtM
Sektorn kommer att ha 1 Träningstillfälle per månad, datum kommer ut på Facebook. Träningen kommer att vara i
Lära hund Hallen.

Utställning
Inget att rapportera

Köket
Letar fortfarande efter någon/några som kan ta ansvaret för köket inför 2023.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 434 000 kr i kassan. Vi har fått in totalt 317 000 kr i kursintäkter i år.
Totalt 415 medlemmar i klubben. Antalet har sjunkit drastiskt pga att SBK inte har skickat ut aviseringar för
inbetalning av medlemsavgifter.
Resultat: 167 000 kr efter att alla kostnader har dragits av.

§   7      Ingående skrivelser:
Regeländringarna för bruksproven 2023
Inbjudan till utbildning föreningsteknik den 3 december 2022 (från distriktet)
Inbjudan medlemsmöte distriktet 19 november
Styrelseportalen i samarbete med SKK

§   8 Utgående skrivelser
Inbjudan till medlemsmöte
Inbjudan till Städdag
Inbjudan till julbord (skriv att det gäller för insatser under året)

§   9 Övriga frågor
Att-göra listan, går igenom listan
Medlemsmötet

Membersite – SBK behöver informera sina medlemmar om hur betalning ska ske. SBK/klubbarna har tappat många
medlemmar sedan de började med det nya systemet. Peggy har fått information om att de ska återgå till aviseringar.
Förtjänsttecken - Svårt att skicka in beställning för förtjänsttecken när vi saknar listan med alla uppdrag. Vi hoppas
på att SBK får ordning på det snarast. Peggy har anmält problemet till SBK

Patrullhund/tjänstehundar - Ska vi försöka att utveckla och få i gång gruppen för patrullhund och tjänstehundar? Vi
ser över hur vi ska göra med det.

SBK:s portal - Vi skjuter lite på överflytten av vår hemsida till SBK:s portal, vill se hur det fungerar först med tanke på
allt krångel med Membersite.

§ 10 Nästa möte:
styrelsemöte den 5 december kl 18.30.

§ 11 Mötets avslutande
Carin tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Eva Segelöv Helen Taraldsson


