
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 2/2022
Mötet hölls måndagen den 7 mars 2022 i klubbstugan, Riddartorp.

Närvarolista:
Ordförande Carin Tilliander Ord. ledamot Marie-Louise Winroth
Vice ordförande Heléne Norling Lundén, sjuk Ord. ledamot Helen Taraldsson
Kassör Peggy Wandery Ord. ledamot Fia Gille
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
Mia Lindblom valdes att justera protokollet.

§   4 Föregående protokoll.
Styrelsemötesprotokoll 1/2022 godkändes och lades till handlingarna.

§    5 Kommittéer/Sektorer:

Lydnad/Brukssektorn:
Inget att rapportera

HUS – hundägarutbildningssektorn
Många kurser på gång och många som anmält sig. Vi har redan fått in 90 000 kr under årets 2 första månader.
Försvinner en del i hyreskostnader och ersättning till avtalsinstruktörer. Vi har bara 2 egna instruktörer men 2 till
personer kommer utbildas under året.
HBK har totalt 351 medlemmar nu.

Specialsöksektorn: Mia Lindblom, sektorsansvarig meddelar att en träningsgrupp är på gång att starta upp, ska
presentera gruppen på sektors-mötet. Mia kan inte själv komma till mötet men skickar en ersättare. Det kan bli fler
grupper längre fram.  Alla kurser är fulla, Maria Gabrielsson kan eventuellt hålla flera kurser.
Mia ska kontakta Åsa Calvert angående specialsökskurser. Sektorn har haft en allmän informationskväll.

Rallysektorn:
Marie-Louise planerar att ha en helgkurs i sommar och under hösten.

Noseworksektorn:
Agneta Cottin meddelar genom Helen Taraldsson att det kommer bli ett Doftprov den 9 juni och 1 tävling i Nosework
den 14 augusti.

Agilitysektorn: Helena Olofsson kommer hålla två kurser i vår och två stycken i höst (nybörjare och fortsättning). Vi
ska be sektorn att anordna en tävling på klubben i höst. Annelie har tävlingar i Nyköping.

Freestyle/TtM
Lotta Ringius planerar att ha en Freestyletävling på klubben till sommaren. Kräver god planering.

Utställning
Lotta planerar en utställning till sommaren/hösten

Köket: Vinteruppehåll.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 385 144 kr.



§    7 Ingående skrivelser
● Förslag på förlängd Zoom-licens.
● Inbjudan till mentalbeskrivarkonferens i Märsta 2022-04-16
● Information till SKK:s klubb 26 januari – Terminologi
● Meriteringsregler barmark Drychamp
● Ny skyddslicenshantering från centrala SBK
● Remiss om framtida SM-arrangemang
● SBK medlemsinformation 2022-01-20
● SM-manual 1 oktober upplaga 2
● SKK disciplinnämnds senaste beslut gällande medlemskap inom SKK-organisationen 2022-01-12
● UG bruks, UG  IGP och UG Mondioring söker efter en SM-arrangör som kan anordna SM 2023.

§   8 Utgående skrivelser
Brev från ordförande Carin Tilliander till medlemmarna

§   9 Övriga frågor

Att-göra listan, skapa ett dokument som heter beslutade punkter.

Beslut under mötet:
- Beslutar att Sandra ska vara IT-ansvarig.
- Beslutar att Carin Tilliander är marknadsföringsansvarig
- Vem ansvarar för förtjänsttecken, hedersmedlemmar, plaketter? Beslutar att styrelsen ansvarar för det.
- Beslutar att skjuta upp öppet hus till hösten. Finns inte tid för det nu i vår.
- Peggy har löst så att fler kan få tillgång till klubbstugan. Beslutar att vi ska skruva upp en nyckellåda med kodlås.
- Beslutar att vi inte ska ansöka om att bli en utvecklingsklubb, tar endast till oss goda idéer därifrån.

Att- göra:
- Ta upp på kommande medlemsmöte om vi ska fortsätta med sköldarna. Förslag på att lägga det på hemsidan.

Behöver vara uppdaterat. De tävlande får då själva skicka info till den som ska lägga in informationen.
- Kalendern, Marie-Louise lägger in information.
- Sponsring, hur blir det när Britt har flyttat söderut? Fia kontaktar Britt och frågar hur det blir med sponsring till

våra tävlingar efter flytten.
- Sommarfest med hundaktiviteter den 11 juni, kl 13.00.
- Vi kan ev. ansöka om bidrag för aktiviteter från kommunen, Peggy kollar upp.
- Speglar ska sättas upp på apell-plan, Mia kollar upp vart de ska de placeras.
- Hundungdom, har haft förhinder 2 ggr i rad. Har svårt att ta sig hit utan bil. Peggy kollar upp vad som förväntas

av oss för ersättningen vi får för hundungdom
- Vi behöver arbeta mer med vårt Instagram-konto, Cissi, Carin och Marie-Louise tar hand om det.
- Drive och mail, har alla medlemmar i styrelsen tillgång till dokumenten på Googledrive och mail? Alla ska kolla

upp det.
- Sektors-möte 14 mars klockan 19.00
- Förfrågan om att ha en aktivitet i anslutning till Västerhaninge bibliotek under våren.
- Vi har fått en inbjudan om att ställa ut på fritidsmässan i Haninge centrum.
- Vi har totalt 351 medlemmar, behöver vi arbeta för att få in fler medlemmar? Föryngring och

vilka medlemmar vill vi ha?

§ 10 Nästa möte:
Den 4 april klockan 18.45.

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

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Eva Segelöv Mia Lindblom


