
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 4/2021
Mötet hölls tisdagen den 5 maj 2021 i klubbstugan, Riddartorp.

Närvarolista:
Ordförande Cecilia Grins Ord.ledamot Marie-Louise Winroth
Vice ordförande Carin Tilliander Ord. ledamot Helen Taraldsson
Kassör/
Tf Sekreterare Peggy Wandery Ord. ledamot Fia Gille

Adjungerade:
Annelie Hermansson
Helena Olofsson
Camilla Frisk

§   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.

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

§    5 Kommittéer/Sektorer
Lydnad/Brukssektorn: Planer finns att ha tävlingsträning med Covidanpassning. Lydnadstävlingarna i april och maj
är inställda, apellen spår och sök och kanske rapport skall skjutas på till 25/9. Det saknas TL både för lydnad och
bruks saknas fortfarande.
Rally: Bana kommer att byggas för träninggrupp lite då och då under våren informationen kommer att läggas ut på
facbook gruppen
Nose work: Kurser fortlöper. NW kommer ha ett möte i veckan för att besluta om plan för höstens aktiviteter.
Eventuellt en kurs i fortsättning till i höst.
Specialsök:. Ett inofficiellt prov genomförs 20 maj, 6 deltagare, arrangör Åsa Molnar. Det finns stor efterfrågan på
detta och många på reservlista. Egen sektor? Specialsökskurs?
Agility: Agility sektorn var inbjudna för att informera styrelsen om dess aktiviteter. De deltog i mötet en period i
början, dialogen är noterat  nedan under §9 övrigt.
HUS: Instruktörsmöte hölls i söndags.  Önskemål finns om fler kurser bl a valpkurs. Vi har planer för en kurs till med
avtalsinstruktör Åsa, dock finns bara en anmäld. Möte har varit med Studiefrämjandet tisdagen den 4 maj med
Mikaela, Upplystes om att de anordnar Hundens vecka i höst. Peggy håller koll eventuellt skall vi i samband med det
ha prova på dagar på klubben
Utställning/Freestyle/HTM/Tävlingspriser: Inget nytt.
Stugansvarig: Städdagen avklarad för våren, denna hade ett superbra utfall, många deltagare och toppenbra
ordning.
Köket: Vi har ännu ingen ny ansvarig utan varje sektor får ta ansvar för att lagret är fullt inför sina aktiviteter Monica
har kvar betalkortet för allmäna inköp tills vidare.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 254 000 kr.

§    7 Ingående skrivelser
Inga ingående skrivelser



§   8 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§   9 Övriga frågor
AGILITY:
Fasta banor: Träningsgrupper fungerade inte förut, därför kör de nu träningsgrupper på måndagar med förbyggda
banor för olika klasser. Banan är alltid uppbyggd på så sätt att en är lätt och en är svårare. Det går alltid att träna på
de olika hinder som finns, dessutom finns en stor del utan hinder om man vill ta fram något annat att träna på. Detta
upplägg utvärderas framåt sommaren. Marie-Louise laminerar planerna med information åt agility för bättre
hållbarhet.  Styrelsen tycker att detta upplägg är mycket bra. Konstaterades att information måste ut på hemsidan
samt i kalendern.
Investeringbehov:
Ramlöst däck med magnet, 4.000
6 meter tunnel med grepp och säckar därtill 3.400
4 Pinnar till slalom
Dessa kostnader godkänns av styrelsen
Mur mm väntar vi med till höstens utfall.
Försäljning av gamla hinder:
Agilitysektorn kommer att tillse försäljning av ej användbart material. De gamla 2 tunnlarna kan man sälja,
Ett flertal hopphinder, däck mm.
Tävling: Styrelsen frågade om Sektorn kan tänka sig att ha en onlinetävling.
Kurs: Sektorn planerar att ha en helgkurs i agility för nybörjare.

Agility skall skicka sina protokoll till styrelsen när de har haft ett möte.

Allmänt på klubben:
Sommarfesten flyttas tills vidare inofficiellt satsar vi på till augusti.

Nästa medlemsmöte flyttas till den 6 september.

Marie-Louise och Carin tar hand om att skriva nyhetsbrev ca 4 gånger per år.

Cecilia och Carin deltog i Sörmlandsdistriktets medlemsmöte. Carin är invald i Sörmlandsdistriktets styrelse.

§ 10 Nästa möte:
Onsdagen 2 juni kl 19 i klubbstuga och via Teams.

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

_____________________________ _____________________________
Ordförande Cecilia Grins Tf Sekreterare Peggy Wandery

_____________________________
Justerare Carin Tilliander


