
  Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 6/2021 
                                Mötet hölls tisdagen den 24 augusti 2021 i klubbstugan, Riddartorp.  
 
Närvarande:  Cecilia Grins, Marie-Louise Winroth, Carin Tilliander, Helen Taraldsson,
Peggy Wandery, Fia Gille, Helene Norling Lundén och Mia Lindblom. 
Frånvarande: Agneta Cottin 

1 Mötets öppnande:
Ordförande Cecilia öppnar mötet och hälsade alla välkomna.

 
2 Val av justerare:
Marie-Louice Winroth och Carin Tilliander.

3 Val av sekreterare:
Heléne Norling Lundén valdes till sekreterare.
 
4 Föregående protokoll: 
Styrelsemötesprotokoll 5/2021 godkändes och lades till handlingarna.  
 
5 Kommittéer/Sektorer:
Lydnad/Brukssektorn: Har brist på tävlingsledare. Vid tävlingen som är planerad till 5
september saknas TL till klass 3, sektorern går ut med efterlysning på facebook.
Tre personer är intresserade av att utbilda sig till TL, Mia, Carin och Heléne NL. De kommer
överens om när de ska anmäla sig så att de kan gå kursen tillsammans.
Beslut togs att KM i lydnad körs ihop med lydnadstävlingen den 10 oktober.
Torsdagsträningarna fortlöper, måndagsträningen med skott har haft ett litet uppehåll under
sommaren. Sökgruppen är fortfarande igång.
Den 14 augusti hade Fredrika Ristöm en clinic på klubben.
Rallysektorn:
Har just haft en tävling, ca 100 starter allt fungerade bra. Jessica Broberg färdig som
rallysekreterare.
Sektorn behöver fler skrivare. Km i rally den 29 augusti.
Nose Work sektorn:
Fyra fristående kurstillfällen med olika NW sökmoment inbokade i september som vi i
sektorn hjälps åt att genomföra. Totalt plats för 32 deltagare. Höstens NW kurs ”Träna inför
tävling” är fullbokad med fem deltagare. Kursledare Agneta.
-Tyvärr måste vi ställa in höstens TEM tävling pga. brist på domare. KM inplanerat
lördagseftermiddagen den 2/10 (efter brukstävlingen).
-Agneta är du godkänd doftsprovsdomare. Vi skulle behöva en TS inom klubben - Vi söker
intressenter.
Hundens vecka NW / lördag på klubben: Lotta Ringius och Martina Nilsson,
Söndag V-Haninge C: Lotta R, Anki Ekelund och Agneta Cottin.
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Agility sektorn:
Träningsgruppen har haft uppehåll.
De har haft en tävling i somras.
Annelie vann lag SM medium med sin Dante.
Hus:
Utbildningarna rullar på. Det finns behov av fler instruktörer för att hålla alla kurser som
efterfrågas. Peggy blir färdig allmänlydnadsinstruktör i september.
Köket:
Peggy tar på sig ansvaret att köpa in varor till köket men det ligger på de olika sektorerna att
bemanna köket vid tävling.
Stugfogde:
En massa arbete är gjort, lagat alla bord utomhus och byggt en bod och målat den.
Kassör:
Håller på att komma ikapp med bokföringen. I dagsläget finns 306 000 kr på kontot.

Carin har varit på distriktets styrelsemöte och redogjorde vad som sades där. Protokoll från
det mötet kommer.

 
6 Inkomna skrivelser 

- Beslut från SKK disciplinnämnd 2021-06-30
- SBK Sörmlands distrikt RUS inbjuder till Testledarutbildning MH
- SKK meddelar att ett godkänt doftprov som har gjorts på Haninge BK dragits tillbaka

då hunden var dopad på grund av medicinska skäl.
- Ny rasstandard på riesenschnauzer. Standarden börjar gälla från 1 juli 2021, där

färgen svart och silver nu är godkänd färg som tävlar om eget cert, Cabic och BIR.
- En revidering har gjorts av häftet ”Domaranvisningar för brakycefala raser”.

 
7 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser 

8 Ärendelista: Punktformad arbetslista, vad som ska utföras under året samt för fördelning
av arbetet. Lista gicks igenom.

 
9 Övriga frågor 

  
10 Nästa möte: 
Till styrelsemötet den 20 oktober är valberedningen inbjudna.
Till styrelsemötet i november är sektorerna inbjudna och då informeras sektorerna att det
blir deras uppgift att göra en lista på rosetter och priser de behöver fram till jul. Den listan
ska sedan godkännas av styrelsen som sedan lämnar den till Lotta Ringius som ansvarar för
inköpet. 
 
11 Mötets avslutande:
Cecilia tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  
 
Vid protokollet

-----------------------------------------------
Heléne Norling Lundén      
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Justeras:

Carin Tilliander                              Marie-Louise Winroth

 -----------------------------------------                     ----------------------------------------
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