
 
Haninge Brukshundklubb                                                                         Medlemsmöte 2/2022 

 

 

Medlemsmöte måndag den 17 oktober 2022, klubbstugan, Riddartorp. 

 

§ 1   Mötets öppnande 

Carin Tilliander hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 2   Information från styrelsen 

Carin presenterar medlemmarna i styrelsen och valberedningen, bifogar separat lista. 

Medlemmar 

- klubben har fått 124 nya medlemmar i år. Totalt 439 medlemmar i klubben. Tyvärr har vi 38 

medlemmar som har utträtt nu i oktober, troligtvis beror det på SBK:s nya system. Att vi har 

fått in ett stort antal nya medlemmar beror nog på att vi har satsat på mycket kurser, hyrt in 

instruktörer i både specialsök och lydnad. Vi har även flera populära träningsgrupper och 

träningstävlingar som drar medlemmar till klubben. 

 

Förbättringsarbeten 

- Vi har sett över vårt elavtal och bytt abonnemang  

- Dränerat runt plan och fått bort det leriga området.  

- Bytt ut el/belysning till planerna, proppskåp till husvagnar nere vid klubbstugan. Har börjat 

att kika på om vi kan säkra ner lite nu när vi har belysning som drar mindre el. 

 

Aktiviteter som vi har haft 

- Öppet Hus med 106 personer + hundar som deltog. Vi hade en massa aktiviteter där många 

bidrog med en blandning av alla klubbens områden. 

- Sommarfest med Helen & Eva där det bjöds på tävlingar middag och lekar. 

- Gräsklippningslistan har fungerat jättebra under sommaren/hösten 

Kommande aktiviteter 

- 27 november är det julbord på Sundbygård för dem som har arbetat med uppdrag  

- Lotta Öster kommer hit och pratar om hundjuridik den 8 november, boka via hemsidan. 

Medlemmar betalar bara 50 kr, annat pris för icke medlemmar. 



- 29 november hundläroverket kommer hit och pratar om hundslagsmål. Kostar 50 kr för 

medlemmar och 150 icke medlemmar 

- Eva-Marie Wergård (från SVT-programmet) kommer hit i mars och pratar om 

tävlingspsykologi 

- Nya lydnadsregler med Anders Svensson, domare söndag den 4 december  

- Den 20 november är det städdag på klubben. då grillar vi upp alla hamburgare och annat 

från frysen. 

- Klubbmästerskap, Lilla KM (stratklass, klass1) och Stora KM (klass 2, och 3. Lotta Ringius har 

förlag på nya regler för stora KM i lydnad. Istället för att ha Lilla KM (startklass och klass 1) 

föreslås ett KM för Startklass, ett KM för klass 1 och 2 och ett KM för klass 3. Omröstning 

skedde och förslaget möttes med ett JA.  Många kom till lilla KM i år, stora blev inställt. 

- Styrelsen efterlyser personer till en köksgrupp på ca 4-5 personer som har hand om inköp 

och står i köket under tävlingar. 

- Vi har tappat några sponsorer och letar efter nya som vill sponsra med priser till våra 

tävlingar. Fundera på om det finns något företag som ni tror kan passa bra. Vi får ett tips på 

att Ikea har bra leksaker för ca 5 kr som kan passa som priser. 

 

 

§  3 Kommittéer och sektorer  

- Styrelsen skickar runt en lista där alla som kan bidra med hjälp till klubben av olika slag kan 

skriva upp sig, till exempel: figurant, skrivare, tävlingsledare, köket. 

- Therese Palm erbjuder sig att ha kurser, valpkurs, allmänlydnad, Bruks. 

- Två personer, Helené Norling Lundén och Gitte Schoormans, utbildar sig till 

allmänlydnadsinstruktörer. Färdiga 29 oktober. Mia Lindblom planerar att utbilda sig till 

Specialsöksinstruktör. 

- Fem personer går utbildning till tävlingsledare i lydnad. 

- Debbie Hansson är färdig domare nu i rallylydnad.  

- Vi söker fler tävlingssekreterare till klubben. Just nu är det bara Carin och Eva som delar på 

tävlingar. Kerstin Ek från Nynäs hjälper oss med ca 2 tävlingar/år. Vi skulle behöva minst 2 till 

tävlingssekreterare till, gärna fler. 

- Therese Palm föreslår att vi gör en skrivelse till distriktet om att se över så att våra tävlingar 

inte krockar med Stockholms tävlingskalender (kan då finnas möjlighet att utnyttja varandras 

marker, Christer tror att det kan bli problem med markerna (jägarna). 

- Webbshop på hemsidan där vi kan köpa klubbkläder, Peggy vill få förslag på träningsvästar, 

skicka till kassor@haningebk.se 

- Nya skyltar och moment i Rallylydnad i vår, Svårt att få domare på grund av det enligt Ingrid. 

Vi behöver köpa in nya skyltar till klubben. Kommer att ha en genomgång efter att skyltarna 

är på plats. 

- Prova på dag med Mia och specialsöksektorn den 5 november i specialsök, ca 2 timmar.  

 

 

 



 

 

§  4 Kassör 

- Peggy rapporterar att vi har fått in 270 000 kr till och med augusti. September är inte 

bokförd än. Minst 237 000 i kassan just nu. Klubben har en god ekonomi. 

- Peggy har ansökt om bidrag från kommunen för att vi utbildar instruktörer och att vi har 

flyttat träning till Rudan under sommaren. Peggy är mycket nöjd med kommunen. Vi har fått 

in ca 6 000 kr för det.  

- SVT har hyrt vår klubbstuga för att spela in ett program som heter Underdog. Har fakturerat 

för över 13 000 kr. bra extra tillskott. 

 

§  5 Övriga frågor 

- Huggorms-skrämma, Elisabet Ek berättar att vi har äspingar (huggormsbarn) på lydnadsplan. 

Kan klubben köpa in skrämma så att vi undviker ormar? 

- Sociala medier   Carin och Cissi sköter det. Önskemål om att vi ska dela ”ett snällare 

hundsverige” på sociala medier. Det är Fredrik Steen har dragit igång det. 

- Klubben behöver spara på elen och sätta ner temperaturen på luftvärmepumpen under 

vintern, vi kommer att ha minimalt med värme på. Klä er varmt och gör gärna en brasa när 

ni vill vara i stugan. 

 

 

§  6 Mötets avslutande 

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

 

Vid pennan 

/Eva Segelöv 

 

 


