
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 3/2021
Mötet hölls tisdagen den 23 mars 2021 i klubbstugan, Riddartorp.

Närvarolista:
Ordförande Cecilia Grins Ord.ledamot Marie-Louise Winroth (via Teams)
Vice ordförande Carin Tilliander Ord. ledamot Helen Taraldsson
Kassör Peggy Wandery Ord. ledamot Fia Gille
Sekreterare Agneta Cottin (via Teams) Suppleant Helene Nordling Lundén

Suppleant Mia Lindblom (via Teams)

§   1 Mötets öppnande
Ordförande Cecilia 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 2/2021 och Konstituerande mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§    5 Kommittéer/Sektorer
Cecilia inledde med att beskriva att vi har utsett en kontaktperson i styrelsen för resp. sektor om inte någon ansvarig
i sektorn redan är representerad i styrelsen.
Lydnad/Brukssektorn: Online tävlingen med startklass och klass 1 fick ca 40 deltagare. Året lydnadstävlingar är nu
inplanerade inkl. funktionärer. Det saknas TL både för lydnad och bruks, efterlysning läggs ut på FB. Vinterns sökkurs
har nu fortsatt som en sökgrupp med 9 personer.
Rally: Marie-Louise är styrelsens nya kontaktperson för sektorn. Jessica Broberg saknar nu bara den praktiska delen
(uppskjutet pga Corona) för att bli klar tävlingssekreterare. Rallykurs nybörjare startar i april och Marie-Louise har
även önskemål om att hålla kurs för avancerad klass. Helgkursen med Linda Penttilä har plats för 1 deltagare till.
Inför regelrevideringskonferensen har synpunkter sammanställts och skickats in.
Nose work: Grundkurs NW har nu startat. Officiellt doftprov är inplanerat 3 juni kl 18 med alla klasser, om
Coronarestriktionerna fortsätter så skjuter vi upp provet till senare i år.  Doftprovskurs i maj ligger nu ute på
kurssidan.
Agility: Säsongen har ännu inte startat.
HUS: Instruktörsmöte är inplanerat. Önskemål finns om fler kurser bl a valpkurs. Carin har deltagit i möte med
Studiefrämjandet. I år så kommer Studiefrämjandet kräva mer omfattande kursunderlag och därmed mer
administration för vår del. Klubbens instruktörer behöver även genomgå Studiefrämjandets ledarintroduktion. HUS
sektorn återkommer på nästa möte med förslag på hur vi hanterar det här på bästa sätt med tanke på hur litet
ersättning vi erhållit för 2020.
Utställning/Freestyle/HTM/Tävlingspriser: Inget nytt.
Stugansvarig: Therese Broberg har nu tagit över som ansvarig med Gunilla Dahls som vice. Lars Wall fortsätter
hjälpa till.
Köket: Vi har ännu ingen ny ansvarig utan vi får hjälpas åt tills någon intresserad kan ta över ansvaret.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 239 000 kr.  SBK medlem online funktionärslista är uppdaterad av Peggy.

§    7 Ingående skrivelser
Inga ingående skrivelser

§   8 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§   9 Övriga frågor



● Datum för styrelsemöten under 2021:  5/5, 2/6, 24/8, 29/9, 20/10 och 30/11. Mötestid kl 19. Mötena
hålls på tisdagar eller onsdagar.

● Medlemsmöten 2021: Måndag 17/5 och 25/10. Mötestid kl 19.
● HBK årsmöte ska hållas torsdagen 10 februari 2022 kl 19.
● Årets städdagar bokas efter avstämning med Therese.
● Beslut: Styrelsen bedömning är att vi följer SKKs riktlinjer pga Corona genom att högst 8 personer per

träningsplan (stora/lilla /agilityplan) kan samlas samtidigt. Viktigt att även dela upp och hålla avstånd även
på parkeringarna.  I första hand försöker vi dock bara ha en aktivitet i taget på klubben för att minimera
risk för smittspridning.

● Valberedningen önskar att bli inbjudna till styrelsemötet i oktober. Beslut: Valberedningen bjuds in till
mötet 20/10.

§ 10 Nästa möte:
Onsdagen 5 maj kl 19 i klubbstuga och via Teams.

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

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Agneta Cottin Cecilia Grins

_______________________________
Carin Tilliander


