Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 1/2022
Mötet hölls onsdagen den 12 januari 2022 i klubbstugan, Riddartorp.
Närvarolista:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Cecilia Grins
Carin Tilliander
Peggy Wandery
Agneta Cottin
Suppleant

Ord. ledamot Marie-Louise Winroth
Ord. ledamot Helen Taraldsson
Ord. ledamot Fia Gille, förhinder
Suppleant
Heléne Norling Lundén, till punkt 5
Mia Lindblom, förhinder

§ 1

Mötets öppnande
Ordförande Cecilia hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3

Val av justeringsman
Helen Taraldsson valdes att justera protokollet.

§ 4

Föregående protokoll.
Styrelsemötesprotokoll 9/2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

Kommittéer/Sektorer:
Lydnad/Brukssektorn: Planeringsmöte för funktionärer inför tävlingssäsongen har genomförts nu i januari. Carin
Tilliander och Mia Lindblom har påbörjat utbildningen för att bli TL men det finns en plats ledig så sektorn söker en
person som snabbt kan hoppa in på TL utbildningen.
BESLUT: Heléne Norling Lundén och Gitte Schoormans ska gå SBK allmänlydnads instruktörsutbildning.
HUS: I full gång med planering av vårens kurser. 2 avtalsinstruktörer kommer hålla 2 valpkurser.
Tävlingslydnad: Monika Lindblom kommer hålla en grundkurs och även Helene Haist. Marion Tannergren en
helgkurs.
En Trixkurs inbokad med Carin Tilliander och Peggy Wandery som instruktörer. Förfrågan har gått ut till
agilityinstruktör om nybörjarkurs. Marie-Louise Winroth kommer ev. gå kurs till Hoopers instruktör.
Specialsöksektorn: Mia Lindblom är kvar som sektorsansvarig och ny sektorsmedlem är Cecilia Grins, övriga har
avsagt sig uppdraget. Träningsgrupp är på gång att starta. Maria Gabrielsson är inbokad för en allmän
informationskväll och även att hålla en nybörjarkurs.
Rallysektorn: Debbie Hansson saknar en tävling med bakdömning för att bli godkänd som auktoriserad domare och
tiden håller på att gå ut. Vi söker dispens för Debbie så att hon kan få genomföra bakdömningen på en tävling på
klubben senare i vår.
Nose worksektorn: En fortsättningskurs planeras som helgkurs under april/maj. Önskemål från HUS om nybörjarkurs
och sektorn ser om det finns en extern instruktör som kan ta det uppdraget. Enligt SNWKs regler så måste diplom
som delas ut på officiell tävling vara i färg och i dagsläget saknar klubben färgskrivare. En lösning är att skriva ut
tomma diplom i färg innan tävling och Marie-Louise W kan ställa upp och lösa det vid behov.
Agilitysektorn Vinterupphåll.
Köket: Vinterupphåll. Inför tävlingssäsongen ska lista tas fram för att bemanna köket. Vattnet i klubbstugan är fruset,
utredning pågår om hur det ska åtgärdas.

§ 6

Kassör
Likvidmässigt har vi idag 306 000 kr.

§ 7

Ingående skrivelser
Information om beslut från SKK/Disciplinnämnd.

§ 8

Utgående skrivelser
Kallelse till årsmöte mailad till samtliga medlemmar

§ 9

Övriga frågor
● Årsmötet 2022 10/2: BESLUT: Genomförs digitalt men med styrelsen samlad Västerhaninge bibliotek.
Möteshandlingarna kommer mailas ut till medlemmarna, finnas tillgängligt på hemsida och även finnas
utskrivna i klubbstugan senast 7 dagar innan mötet. Information om att årsmötet pga covidrestriktioner

●
●

ändrats till digitalt möte kommer mailas ut och läggas ut på hemsidan. Förhandsanmälan till mötet
kommer krävas.
Marie-Louise Winroth tar över ansvar för bokningar av klubben fr o m nu. Monica behåller ansvaret för att
lämna ut nyckel till klubbstugan.
Carin Tillander och Peggy Wandery kommer senare i januari träffa en hundungdomsklubb som är
intresserade av samarbete.

§ 10

Nästa möte:
Årsmöte och konstituerande styrelsemöte 10/2.

§ 11

Mötets avslutande
Cecilia tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

_________________________________
Agneta Cottin

______________________________
Cecilia Grins
_______________________________

Helen Taraldsson

