
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 5/2022
Mötet hölls måndagen den 7 juni 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
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
Heléne valdes att justera protokollet.

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

§    5 Kommittéer/Sektorer:

Lydnad/Brukssektorn:
Elitspår på söndag den 12/6, kvällstävling i lydnad den 22 juni, 40 anmälda till startklassen! Tar in totalt 28 tävlande.
Christer Malmström och Fia Gille håller i måndagsträningen, skott förekommer.

HUS – hundägarutbildningssektorn
Planerar att sätta upp kurser till hösten. Letar efter en agilityinstruktör som kan ha en prova på kurs i agility. Vi har 2
medlemmar som går instruktörsutbildning i allmänlydnad.

Specialsöksektorn:
Specialsöket har tagit fler medlemmar i träningsgruppen. Planer på att utbilda en egen instruktör. Vi har en
innestående kurs i höst med Åsa Calvert som vi inte ska betala för.

Rallysektorn:
Den senaste tävlingen gick bra, svårt att få folk som ställer upp som funktionärer. Inplanerad fortsättningstävling till
hösten.

Noseworksektorn:
Agneta Cottin har flyttat till Småland men kommer upp på torsdag den 9/6 och har ett doftprov. Det blir en tävling i
Nosework till hösten.

Agilitysektorn:
Inget att rapportera

Freestyle/TtM
Carin och Peggy ska försöka att sätta igång Freestyle och Healworksektorn , börja med träningar.

Utställning
Inofficiell utställning 25/6, Lotta Ringius ordnar med det mesta själv.

Köket
Letar efter hjälp med köket. Eva och Helen Behöver hjälp med köket/grilla under sommarfesten.



§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 309 000 kr i kassan. Har investerat i förbättringar på klubben. Vi har idag 391 medlemmar
Peggy har ansökt om bidrag för ledarutveckling för instruktörskurser.
HBK skänker insamlade pengar 2700 kr + till hundar i Ukraina, ska gå till medicin.

§   7      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, bidragsansökan för
ledarutvecklingsbidrag har skickats till Haninge kommun.

§   9 Övriga frågor
Att-göra listan
Vattnet ute vid planerna avstängt, läckage. Kan vi besluta att hundvatten hämtas bakom pumphuset?
Hemsidan, Cissi kollar upp om vi ska köra parallellt med sbk:s portal och vår nuvarande på One.com
Första hjälpen hund och Ukraina insamlingen
Freestyle och HtM sektorn uppdateras
El, en elektriker ska se över vår el, onödigt högt uppsäkrad pga äldre lampor som har bytts ut.

Beslut under mötet:
Bestämmer att vi tar bort slangen med hundvatten från trädet.  Nytt ställe vid pumphuset, skyltat.
Sommarfesten, styrelsen hjälper till med att fixa i köket

Aktiviteter till Hundens vecka: prova på: Rally-lydnad, lydnad, uppvisningar. tipspromenad digitalt.  Boka
in ett möte med sektorerna.

SM-ekipage: till Rallylydnad (4st), 1 st lydnad, 1 st bruks (spår)

§ 10 Nästa möte:
15 augusti kl 18.45

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

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Eva Segelöv Heléne Norling Lundén


