
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 6/2022
Mötet hölls måndagen den 15 augusti 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
Cecilia Grins valdes att justera protokollet.

§   4 Föregående protokoll.
Styrelsemötesprotokoll 5/2022 godkändes och lades till handlingarna.

§    5 Kommittéer/Sektorer:

Lydnad/Brukssektorn:
Vi kommer att starta med träningstävlingar i lydnad och brukslydnad under hösten. Carin Tilliander och Monica
Kempe kommer att hålla i träningstävlingarna mot en liten avgift, förslag på 50 kr för medlemmar och 100 kr för icke
medlemmar. Datum kommer att annonseras i Facebook-gruppen

HUS – hundägarutbildningssektorn
Vi har 2 medlemmar som utbildar sig till instruktörer i allmänlydnad, Gitte Schoorman och Heléne Norling Lundén.
Sektorn ser till att det finns kurser/utbildningar att anmäla sig till efter det öppna huset.

Specialsöksektorn:
Mia Lindblom har hittat en instruktörsutbildning i privat regi med start i november. Mia kan ha egna kurser hos oss
efter avslutad utbildning. HBK betalar utbildningen.

Rallysektorn:
Debbie Hansson är nu färdigutbildad som domare.
Rallytävling nästa helg. Dubbel avancerad tävling den 28 augusti.

Noseworksektorn:
Agneta Cottin har nyligen haft en tävling i Nosework här på HBK. Det var många som deltog under dagen. Sektorn
söker nu nya medlemmar som kan hålla i Nosework-träningen.

Agilitysektorn:
Anneli ska anordna en blåbärstävling nu i höst. Tanken är att tävlingen ska hjälpa till med finansieringen av hennes
EM start.

Freestyle/TtM
Carin och Peggy kommer att starta upp träningen och har bokat 4 träningstillfällen på Hund-hallen i höst.

Utställning
Inget att rapportera

Köket



Peggy har svårt att hinna med att handla till köket, behöver avlastas med handlande och fylla på dricka och annat i
köket. Vi behöver en köks-grupp som gemensamt kan ta hand om inköp och jobba under tävlingar.
Förslag på att vi ska storhandla alla torra varor och dricka, ha ett större lager någonstans i huset för att undvika
småhandlande. Flera kan hjälpas åt med detta.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 390 500 kr i kassan. Har investerat i förbättringar på klubben. Vi har idag 423 medlemmar

§   7      Ingående skrivelser

● Info från SBK 30/6 – handlar om bilersättning, fortsatt 18.50 kr per mil, avräkningar, nya
bedömningsanvisningar i lydnad, nya regler i specialsök.

§   8 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§   9 Övriga frågor

Att-göra listan:

● Föreläsningar på HBK under hösten:
● Anna Öster 8 nov kl 18 Hundjuridik
● Irene Westerholm Hundläroverket - Hundslagsmål, förstå, förebygga och hantera, Vi ska söka pengar

från kommunen för föreläsningarna
● Rörmokaren
● Instruktioner för stugan
● SVT – stugan är uthyrd till SVT för inspelning av TV-program.
● Bajamajorna, boka tömning
● Öppet Hus

Nya punkter som vi tog upp under mötet:

● Mia föreslårl att vi ska märka upp en eller flera slingor för att rasta hund rund klubben. Trevligt när
nya medlemmar eller tävlande kommer till HBK. Gör en kort och en lite längre slinga. Marie-Louise tar
på sig uppdraget att märka upp slingorna.

● Vi ska inte stänga locket till spegel-lådan ute på lydnadsplan, speglarna blir immiga och smutsiga då.

● Brit har sagt upp sponsoravtalet med oss. Fia har ordnat en ny sponsor som heter: City Pet. Fråga City
Pet om de vill vara med på vårt öppet Hus. Kan vi sälja godis från City Pet på klubben?

● Vi har diskuterat om hur vi ska göra med sponsring av kostnader i samband med SM, vad ska vi ha för
krav? Måste vara medlem i HBK i minst ett år eller ha gjort en stor insats för klubben för att få hela
kostnaden betald. Den här punkten tas åter upp på nästa styrelsemöte och beslut fattas då.

§ 10 Nästa möte:
Den 5 september kl 18.45

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

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Eva Segelöv Cecilia Grins


