
Haninge Brukshundklubb          Medlemsmöte 1/2016 
                       Mötet hölls 9 maj 2016 i klubbstugan, Riddartorp 

 
§ 1    Mötets öppnande 
 Monica Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
§ 2 Information från styrelsen 
 Innan mötet informerade veterinär Linn Rosenblom från Anivet om smittor och vaccinationer med 
 efterföljande frågestund. 

Övre parkeringen är i stort sett färdig. Önskemål i första hand parkera på klubben. Stå ej på vägen. 
Klubben måste ha parkeringsvakter vid större tävlingar och det skall sprayas parkeringsrutor. Belysningen 
är klar på nya plan. En tävlingsbod är inköpt för agilityn. Vi samarbetar med Arkens Zoo och håller 
ledarledda promenader och har någon typ av aktivitet. Vi har planer på att besöka ett äldreboende som 
vill ha besök av "klappvänliga" hundar. Klubben skall ha en sommarfest 18/6,  festfixare blir 
förhoppningsvis Helen Taraldsson och Eva Segelöv. Tävlingssektorn har haft ett möte med domare och 
tävlingsledare och kommit fram till att de kapar två lydnadstävlingar och även sök o rapportappellen. Hur 
många domare och hur många tävlingsledare har vi till nästa år? Hur ska vi få medlemmar att utbilda sig 
till tävlingsledare? Roger skickar ett riktat utskick till lydnadsfolket om intresse finns att utbilda sig till 
tävlingsledare. Maria Jagaeus ansvarar för tävlingsboden. KM-tävlingar läggs ut endast på hemsidan. 

§3 Kommittéer och sektorer 
 Utbildning 

Många kurser är klara. 
 Tävling 

Tävlingar håller på. 
 Stugfogde 

--------- 
 Servering 

Inköp står Christina W och Monica K för. Det är dålig uppslutning på att få folk till köket. Förslag på att vi 
ordnar en kökslista liknande den städlistan vi tidigare har. 

 Redaktion: 
 Vilande. 
 PR/Info 
 Planen är att vi ska jaga sponsorer till nästkommande års tävlingar. 
 Agility 

Kurser håller på, stor tävling i maj. 
Rallylydnad 
Tävling i maj 
Web 
Vädjan från Christina om någon är duktig på hemsidor vill hon gärna ha hjälp. 

§ 4 Kassör 
 ? ? ?  
§ 5 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
§ 6  Mötets avslutande 
 Monica  tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
 
 Vid pennan 

 _________________________ 

 Margareta Rollsten 

 

 


