
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 3/2022
Mötet hölls måndagen den 4 april 2022 i klubbstugan, Riddartorp.

Närvarolista:
Ordförande Carin Tilliander Ord. ledamot Marie-Louise Winroth
Vice ordförande Heléne Norling Lundén Ord. ledamot Helen Taraldsson
Kassör Peggy Wandery Ord. ledamot Fia Gille
Sekreterare Eva Segelöv Suppleant Cecilia Grins
Suppleant Mia Lindblom

§   1 Mötets öppnande
Ordförande Carin 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 2/2022 godkändes och lades till handlingarna.

§    5 Kommittéer/Sektorer:

Lydnad/Brukssektorn:
Första tävlingen är 24 april. Mia Lindblom kommer att vara tävlingsledare på startklassen.
Spårgruppen och sök-gruppen har startat upp för våren. Torsdagsgruppen startar upp igen efter påsk.
Lydnad och brukssektorn behöver fler tävlingssekreterare. Planerar att skriva ett inlägg i Face Book-gruppen och
söka efter intresserade som kan gå kursen till tävlingssekreterare.

HUS – hundägarutbildningssektorn
Kursintäkterna har ökat med 100 % jämfört med förra året.

Specialsöksektorn:
Har startat upp träningen och börjat att planera för en tävling. Har även undersökt möjligheten för att ha en tävling
utanför Biblioteket i Västerhaninge.
Planerar att hålla en lagtävling för att samla in pengar till djuren i Ukraina
Första kursen har startat upp. Nästa kurs startar den 19 april. Ytterligare en specialsökskurs på dagtid med Åsa
Calvert som startar i juni.

Rallysektorn:
5 juni blir det skrivarutbildning i rally på Solna Sundbyberg BK. Åsa Lundberg behöver bara skriva på en tävling och
bakdöma så har vi troligtvis en egen domare i rally-lydnad.

Noseworksektorn:
Sektorsmöte, Helen Taraldsson ansvarar för Noseworksektorn nu. Vill få in information på hemsidan, skicka till Cissi
och Sandra som lägger in där.
Nyckeldosan sitter uppe nu. De som vill använda den får skicka ett mail till styrelsen, be om koden till lådan. Alla
medlemmar som vill kan få koden.
Agneta Cottin Vill använda Swish på tävlingarna för att underlätta vid betalningen.

Agilitysektorn:
Tar ut hinder från och med den 5 april. Ta in utrustning igen efter användning. Vi ska ha en inofficiell agilitytävling.
Blåbärstävling 7 april och 21 april.

Freestyle/TtM
Inget att rapportera

Utställning



Inget att rapportera

Köket: Tveksam om det kommer att fungera med att sektorerna själva ansvarar för köket under tävlingar. Vi har svårt
att rekrytera till köket. Förslag på att sektorn ska få behålla pengarna som blir kvar efter att köket har dragit av
pengar för inköp.
Söka efter hjälp till köket i vår Facebook grupp.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 370 000 kr i kassan.
Vi har fått 125 000 på 3 månader för kursavgifter.

§    7 Ingående skrivelser

● Information om SBK:s webbaserade skyddslicensutbildningen
● Haninge Entré, organisation som ska piffa till området vid Handenterminalen. vll ha ett evenemang där vi håller i

kurs/uppvisning. Kanske möjligt att hålla olika kurser på plats, kursledarna får betalt, deltagarna går gratis. Forska
vidare om vad som gäller. Mia ska undersöka om det går att ha en specialsökskurs.

§   8 Utgående skrivelser
Brev från ordförande Carin Tilliander till medlemmarna

§   9 Övriga frågor

● Att-göra listan
● Sektorsmöte 14 mars
● Förfrågan från Västerhaninge bibliotek – Förslag föreläsning, för nya valpägare
● Haninge Fritidsmässa Onsdag 6 april, kl 17.00 – 20.00 – informationsbord
● Hemsidan
● Köket
● Städdag

Från sektorsmötet, Studiefrämjandet:
Ny kontaktperson på studiefrämjandet är Josefin Hamilton.
Vi ska anmäla träningsgrupper och kurser till studiefrämjandet. Viktigt med namn och personnummer.
De kommer att skicka ut föreläsningar, våra kurser hamnar på deras hemsida.
Vi tillhör studiefrämjandets Stockholmsdistrikt, skillnad på ersättning mellan regionerna (vi får sämre ersättning)
Vi har skickat in 114 studietimmar med 96 olika deltagare, har gett totalt 1800 kr i ersättning.
Christina Winberg skickar in listorna till Studiefrämjandet. Viktigt att vi skickar all info till Christina från
träningsgrupper/kurser. Måste vara minst 3 personer i en grupp för att få ersättning.

Öppet Hus lördag den 17 september. Viktigt att vi tänker till på aktiviteter. Vill vi söka bidrag så måste det vara
öppet för alla.

Städdag är planerad till i slutet av april.

SBK:s nya hemsida, går att komma vidare till vår hemsida därifrån.

Inköp av speglar till lydnadsplan, Mia rekommenderar att vi köper in 3 speglar från IKEA, behöver få någon film över
som gör att glaset skyddas och inte splittras. Carin undersöker saken.

Beslut under mötet:
Belysning på parkeringarna, flera trasiga lampor. Beslutar att vi ska byta ut armaturerna på parkeringen och lilla
planen. Peggy föreslår att vi köper in nya Led-lampor, för ca 2500 kr/lampa.

§ 10 Nästa möte:
Den 2 maj klockan 18.45.

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

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Eva Segelöv Helen Taraldsson


