
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 7/2022
Mötet hölls måndagen den 5 september 2022 i klubbstugan, Riddartorp.

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

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 6/2022 godkändes och lades till handlingarna.

§    5 Kommittéer/Sektorer:

Lydnad/Brukssektorn:
Roger Borgström ska flytta till Lysekil nu i november. Vi behöver titta på vad som ska fördelas av Rogers uppgifter. Vi
har 1 brukstävling (sök) och 1 lydnadstävling kvar i år.
Den 9 oktober kommer vi att ha vårt Klubbmästerskap i samband med den sista lydnadstävlingen. Behöver inte vara
uppflyttad/godkänd för att vara med.

HUS – hundägarutbildningssektorn
Det blir en ny valpkurs med Peggy i höst, datum är inte klart än.
Vi har 2 kurser i Specialsök med Åsa Calvert i höst.

Specialsöksektorn:
De som önskar kan anmäla intresse för en prova-på-dag i specialsök under det öppna huset. Datum kommer senare.

Rallysektorn:
Har haft ett KM i Rallylydnad utan fungerande Internet (grävt av internetkabel)

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 från agilityn har hört av sig till styrelsen och meddelat att vårt slalom är trasigt. Vi ska köpa ett nytt som är
bättre begagnat. De önskar även att få köpa in en mur och ett lång-hopp. Fattar beslut om det till nästa årsbudget.
Många nya som tränar agility hos oss nu. Styrelsen vill få med någon till kommande styrelsemöten. Carin tar på sig
att kontakta sektorn om det.

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

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 415 568 kr i kassan. Vi har fått in 269 000 kr i intäkter för kurser i år. Totalt 432 medlemmar
i klubben.

§   7      Ingående skrivelser

● Info från SBK 26/8 – inte något som rör oss.
● Inbjudan till uppdatering av MT 2007-figuranter och testledare som vill bli funktionärer på MT 2017.

Intresserade kan få gå en kurs.

§   8 Utgående skrivelser
● Medlemsinfo skickat 1/9

§   9 Övriga frågor

Att-göra listan:

● Föreläsningar i höst:
- Anna Öster 8 nov kl 18 Hundjuridik
- Irene Westerholm 29/11 Hundläroverket - Hundslagsmål, förstå, förebygga och hantera, kostnad

30 kr , HBK bjuder på fika.
● Förslag: nya regelrevideringen lydnad startklass-klass 2. Ha en genomgång av nya regler, Carin bokar

ett datum med Anders Svensson, förslagsvis i början av december.
● Förslag från Helene Norling Lundén på att ha föreläsning och clinic med Eva Bodfäldt. Föreläsning

(kostar 10 000 + moms) med eventuell clinic efter? Kan vi be studiefrämjandet att anordna det?
● Biblioteket i VH undrar om vi har något att visa upp under hösten hos dom? Förslag på att ta in

läs-hunden Samina
● Köket
● Instruktioner för stugan och för klubben
● Bajamajorna
● Öppethus 17 september, sprid inbjudan.
● Maria Brandels koncept: Bäst var dag, ska vi ta in det i vårt kursutbud? Allmänlydnadpass och

vardagslydnadpass är inte samma sak.
● Anki Lindholm som är HUS-ansvarig på distriktet undrar vad våra gamla instruktörer vill ha för att

uppdatera momenten, Fia Gille skriver ner önskemål.

Nya punkter som vi tog upp under mötet:

● Helene tar på sig att kolla upp el-avtal för HBK
● Vi behöver spara på el och planerar att sänka ner temperaturen rejält i stugan under vintern. Det går

bra att elda om man vill vara i stugan.
● Sälja hundgodis på klubben?

Beslut tagna under mötet:

● Styrelsen beslutar att camping med el endast får ske vid stugan, Vi har 2 platser. Camping uppe vid
agilityplan kan endast ske utan el.

● Beslutar att starta ett samarbete med klubbtryck för Klubbkläder med vår HBK-logga.
● Beslutar att köpa in en ruta till tävlingsboden

§ 10 Nästa möte:
Den 3 oktober kl 18.45

§ 11 Mötets avslutande



Carin tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Eva Segelöv Mia Lindblom


