
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 2/2021
Mötet hölls måndagen den 22 februari 2021 i klubbstugan, Riddartorp.

Närvarolista:
Ordförande Cecilia Grins (telefon) Ord. Ledamot Katrin Karlsson, ej närvarande
Vice ordförande Carin Tilliander Ord. ledamot Helen Taraldsson
Kassör Peggy Wandery Ord. ledamot Fia Gille
Sekreterare Agneta Cottin Suppleant Carina Björklund, ej närvarande

Suppleant Annelie Hermansson, ej närvarande

§   1 Mötets öppnande
Vice ordförande Carin hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§   2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§   3 Val av justeringsman
Carin Tilliander valdes att justera protokollet.

§   3 Föregående protokoll.
Styrelsemötesprotokoll 1/2021 godkändes och lades till handlingarna.

§    5 Kommittéer/Sektorer
Lydnad/Brukssektorn: Den uppskattade sökkursen är avslutad och fortsätter nu som en aktiv träningsgrupp. Online
lydnadstävlingen med startklass och klass 1 är igång med ca 25 anmälda.
Rally Nya rallyhinder är nu inköpta.
Nose work: Träningsgrupperna har fortsatt träffas under vintern.
Agility: Verksamhetsberättelse 2020 och plan 2021 är inskickade till styrelsen
HUS: Vinterlov just nu.
Utställning/Freestyle/HTM/Tävlingspriser: Verksamhetsberättelse 2020 och plan 2021 är klara.
Stugansvarig: Inget nytt.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 250 000 kr.  Årsredovisning är klar och Peggy har möte inbokat med revisorerna.

§    7 Ingående skrivelser
Inga ingående skrivelser

§   8 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§   9 Övriga frågor
● Klubben har nu fått en officiell adress: Dåntorpsvägen 87. Postlåda uppsatt på Dåntorpsvägen vid övriga

brevlådor
● Sommarfesten går av stapeln söndag 6 juni kl 14.
● Planering av det digitala årsmötet 10 Mars: Årsmötet genomförs via Teams. Hittills är 9 föranmälda. Peggy

skickar påminnelsemail inkl det uppdaterade förslaget från valberedning med de tillkommande
fyllnadsvalen efter att Annelie Hermansson och Katrin Karlsson avsagt sig sina uppdrag.  Roger tillfrågad
som mötesordförande. Prisutdelning för KM vinnare och utdelnings av vandringspriser skjuts upp till
sommarfesten 6 juni.

● Det konstituerade styrelsemötet genomför digitalt direkt efter årsmötet. Inbjudan och ny länk till
Teamsmöte skickas ut till den nya styrelsen.

● Peggy stämmer av med Christer och Roger om hur vi ska tacka markägare.

§ 10 Nästa möte
Konstituerade styrelsemöte 10/3 2021 digitalt direkt efter årsmötet.



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

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Agneta Cottin Cecilia Grins

_______________________________
Carin Tilliander


