
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 4/2022
Mötet hölls måndagen den 2 maj 2022 i klubbstugan, Riddartorp.

Närvarolista:
Ordförande Carin Tilliander Ord. ledamot Marie-Louise Winroth, förhinder
Vice ordförande Heléne Norling Lundén 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
Peggy valdes att justera protokollet.

§   4 Föregående protokoll.
Styrelsemötesprotokoll 3/2022 godkändes och lades till handlingarna.

§    5 Kommittéer/Sektorer:

Lydnad/Brukssektorn:
Det var 19 stycken som kom på den senaste torsdagsträningen, 15 på torsdagen innan. Fungerar bra, trevligt gäng.
Tränar 11.00-13.00. Alla får träna 1 hund. Träningstävling i Lydnad med Mia var uppskattad, Carin ska ordna en
träningstävling med domare till hösten. Vi har haft en lydnadstävling i april. Vi har 10 anmälda till apellspåret i maj.

HUS – hundägarutbildningssektorn
Bra om vi skriver att vi ska träffas i klubbstugan på kursinfon.
Vi ska skicka ut kursutvärdering efter varje kurstillfälle.
Trixkursen har blivit en bygga freestyleprogram-kurs med 4 deltagare.
Valpkursen blev inställd torsdag förra veckan, ska boka ett eller 2 extra tillfällen som kompensation

Specialsöksektorn: Den andra kursen avslutas den här veckan. Kurserna är bra men känns lite för snabba, deltagarna
skulle behöva träna mer mellan kurstillfällena. Kursen är komprimerad. Önskan om att Mia Lindblom ska ha kurser.
Försöker att hålla ihop träningsgruppen i Nosework och skapa fler träningsgrupper. Uppvisning med prova på
aktivitet (för dem som är lite insatta) på sommarfesten.

Rallysektorn:
Har en tävling den 15 maj.

Noseworksektorn:
Inget att rapportera

Agilitysektorn:
Inget att rapportera

Freestyle/TtM
Det blir ingen Freestyle tävling hos oss i augusti/höst.

Utställning
Lotta Ringius planerar för en utställning på midsommardagen. Alla raser/åldrar kan delta.

Köket



Arbetet med att hitta någon som kan ta hand om köket fortsätter….. Vi ska göra en manual för köket så att det blir
lättare för dem som hjälper till.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 381 000 kr i kassan.
Vi har fått in kursavgifter på 136 000 kr under våren.

Ingående skrivelser
● Från och med 2022-09-01 ska SBK Utbildning vara ett obligatoriskt utbildningsverktyg i alla våra instruktörs

och lärarutbildningar.
● Information om utbildning till tävlingsledare B
● Ang. förbundskansliets arbete med ekonomi
● SBK info
● Från Utskottet för Hundägarutbildning om SBKs Lärarhandledningar

§   8 Utgående skrivelser
Inbjudan till medlemsmöte och sommarfest till alla medlemmar

§   9 Övriga frågor
Att-göra listan
Vattnet ute vid planerna avstängt, läckage. Kan vi besluta att hundvatten hämtas bakom pumphuset?
Hemsidan
Första hjälpen hund och Ukraina insamlingen
Freestyle och HtM sektorn uppdateras

§ 10 Nästa möte:
15 augusti kl 18.45

§    7 Ingående skrivelser
- Inbjudan till distriktets träningsdagar
- Distriktsinfo april: Alla styrelser måste lägga in sina förtroendevalda, ska plocka fram SBK:s policy- dokument,

inventera vad klubbarna behöver hjälp med.
- Inbjudan till Nordiska Mästerskapen Bruks
- Inbjudan till provledarutbildning i specialsök
- Utställning, SRD och brakycefala raser

§   8 Utgående skrivelser

§   9 Övriga frågor
- Att-göra listan
- Medlemsmötet den 16 maj 2022 kl 19.00. Ta upp på mötet: Ukraina insamlingen, årets tävlings ekipage, enkät

till medlemmar, Köket. Årets funtionär (poängsystem)
- Medlemsaktivitet 31 maj kl 18 - Första hjälpen hund med bidrag för Ukraina, samlar in pengar hit och skickar

vidare till Ukraina. Lisa Bång håller en föreläsning gratis.kl 18.00 i Lära Hund Hallen.
- Nya lampor på parkeringen
- Hundens vecka kommer att vara under v 37. Har en infokväll nästa vecka.
- Armaturer har bytts ut på parkeringen
- Dränering stigen från parkeringen till stora plan.
- Lotta Ringius har önskemål om att vi ska sätta upp ett staket mellan Agilityplan och stora plan.
- Sponsring från Brit hundfoder, de sponsrar de kommande tävlingarna, bruks 14/5 och Lydnad 26/5. Fia

kontaktar CRT angående sponsring
- Städdag på klubben är planerad till söndag den 29 maj

Sommarfest för medlemmar den 11 juni, hundaktivitet, uppvisningar, Mia Lindblom visar specialsök, Marie-Louise
kanske kan visa den nya hundsporten Hoopers, Sommartårta, mat från grillen.

Beslut under mötet:
1. Vi beslutar att ta hit en som gräver ner elen och dränerar, bör inte överstiga 10 000 kr totalt.

2. Beslutar även att köpa in speglar som ska monteras på ett säkert sätt på lydnadsplan.



§ 10 Nästa möte:
Tisdag den 7 juni, klockan 18.45.

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

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Eva Segelöv Peggy Wandery


