
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 5/2021
Mötet hölls onsdagen den 2 juni 2021 i klubbstugan, Riddartorp.

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

Suppleant Mia Lindblom

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

§   2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§   3 Val av justeringsman
Marie-Louise valdes att justera protokollet.

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

§    5 Kommittéer/Sektorer
Lydnad/Brukssektorn: Elittävlingen i juni inställd pga för kort varsel för att hinna arrangera efter sent ändrade
pandemirestriktioner. Appelltävlingen framflyttad till augusti.
Klubben har stor brist på tävlingsledare. Tävlingsledarutbildning finns nu tillgängligt digitalt. Mia, Carin och Helene
Nordling är intresserade av att gå utbildningen och Carin kollar upp och återkopplar till de övriga två.
Lydnadsclinic heldag inbokad 14/8 med Fredrika Riström med platser för både med hund och som åhörare.
Specialsöksprov genomfört med Åsa Molnar som provledare där platserna tog slut efter bara några timmar. Stort
intresse för specialsök, Mia och Marie-Louise sonderar om det finns intresse att bilda en specialsökssektor.
Skotträningen kommer starta på måndagar, info kommer på hemsidan.
Rally: Öppna träningar är inplanerade på helgerna. Debbie Hansson genomför nu det sista för att bli auktoriserad
rallydomare.  Rallytävling nybörjare, dubbla klasser, inbokad 15/8. Rallykurs för nybörjare avslutad och en
fortsättningskurs är i full gång.
Nose work: Doftprovskurs genomförd med 6 deltagare. Officiellt doftprov genomfört 3/6 med 21 deltagare.
Sektorsmöte på lördag 5/6 då höstens aktiviteter kommer planeras.
Agility: Nu har agilityn dragit igång för fullt. En blåbärs/hallontävling online ligger ute på klubbens FB. Nya hinder är
beställda enligt tidigare beslut. Div. gamla hinder är ute för försäljning och till nästa styrelsemöte önskar vi en
rapport om hur försäljningen har gått.
BESLUT: Önskemål från sektorn om inköp av en begagnad elektrisk tidtagarutrustning för 5000 kr. Styrelsen avslår
pga klubbens begränsade ekonomi och att vi precis investerat i nya agilityhinder för ca 7 400 kr.
HUS: Valpkurs avslutad med Peggy och Fia som instruktörer. Valpkurs 2 inställd pga för få deltagare men de två
anmälda är nu istället projektekipage i Peggys instruktörsutbildning. Rapportkursen är i gång och utökad med fler
deltagare nu efter pandemirestriktionerna ändrats.
Ett färdigt Google formulär för kursutvärdering som samtliga instruktörer kan använda finns upplagt på HBKs Google
drive.
Utställning/Freestyle/HTM/Tävlingspriser: Inget nytt.
Stugansvarig: Nya rallyboden är monterat och målad.
Köket: Vi behöver hitta en huvudansvarig för inköp till köket som kan ta över efter Monica. Bemanning av köket vid
klubbaktiviteter/tävlingar ska däremot ligga på resp. sektor. Peggy skickar ett mail till samtliga medlemmar med
efterlysning av ny köksansvarig, och Marie-Louise hjälper till med ett textförslag.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 237 000 kr.

§    7 Ingående skrivelser
Inga ingående skrivelser



§   8 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§   9 Övriga frågor
● Gräsklippningen. Peggy gör ett FB inlägg för att fånga upp vilka som kan klippa gräset under sommaren.
● Ärendelistan skall återinföras på styrelsemötena för att bättre följa upp vad vi beslutat genomföra.
● Uppdatering av informationen på anslagstavlan om sektorer och kommittéer fixas av Carin.
● Planering av Hundens vecka 13-19 september (SBK i samarbete med Studiefrämjandet).

Vi kommer genomföra aktiviteter lördag 18/9 på klubben och på söndag 19/9 i V-h centrum (på söndagen
är det brukstävling på klubben). Studiefrämjandet kan bidra med PR som foldrar, broschyrer, film, en app
för tipspromenad mm.  Peggy sammanställer program för vad vi i HBK planerar genomföra och informerar
Studiefrämjandet. Det blir både prova på och uppvisning i alla våra olika grenar på klubben på lördagen
och på söndagen infotält i V-h centrum inkl. uppvisning av lämpliga grenar, rasparad mm.

● Sommarfest: Förslag söndag 29/8 kl. 13. Festkommittén återkommer med def. datum.

§ 10 Nästa möte:
Tisdagen 24 augusti kl. 19 i klubbstugan och via Teams.

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

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Agneta Cottin Carin Tilliander

_______________________________
Marie-Louise Winroth


