
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 7/2021
Mötet hölls onsdagen den 29 september 2021 i klubbstugan, Riddartorp.

Närvarolista:
Ordförande Cecilia Grins Ord.ledamot Marie-Louise Winroth
Vice ordförande Carin Tilliander Ord. ledamot Helen Taraldsson
Kassör Peggy Wandery, från punkt 9 Ord. ledamot Fia Gille, förhinder
Sekreterare Agneta Cottin Suppleant Helene Nordling Lundén, förhinder

Suppleant Mia Lindblom, förhinder
Inbjuden: Eva Segelöv från valberedning sammankomstens inledande 20 minuter

§   1 Mötets öppnande
Ordförande Cecilia 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.

§   4 Föregående protokoll.
Styrelsemötesprotokoll 6/2021 godkändes och lades till handlingarna.

§    5 Kommittéer/Sektorer
Löpande arbete enligt plan.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 309 668 kr.

§    7 Ingående skrivelser
● Kursplan för skrivare i rallylydnad
● Information från SKK gällande utställningsadministration: SKK Internetanmälan
● Inbjudan från SBK Sörmlandsdistriktet till Tävlingsledarutbildning Lydnadsklass

§   8 Utgående skrivelser
Information om HBKs aktiviteter under Hundens vecka mailat till samtliga medlemmar.

§   9 Övriga frågor
● Förfrågan från koloniföreningen ang guppen på vägen. Vi anser inte det är någon fråga för HBK, vi är

neutrala.
● En nyutexaminerad diplomerad hundmassageterapeut undrar om hon kan få hålla en presentation på

klubben. Marie-Louise och Carin undersöker om det kan vara av intresse. Kan vara aktuellt på en samlad
aktivitetsdag.

● Julbord. Bokas in 5 december kl 16.30 på Sundby gård. Personlig inbjudan går ut till förtroendevalda.
Allmän inbjudan skickas ut till samtliga medlemmar via hemsida och mail.

● BESLUT: Från 2022 ska det varje vecka finnas öppna träningstider på agilityplan för medlemmar: Två
vardagskvällar, tisdag - torsdag kl 16-21, och även en heldag under helgerna förslagsvis varannan lördag/
söndag. Undantag tävlingsdagar.  De öppna träningstiderna läggs in i kalendern.

● KM sköldarna i klubbstugan behöver uppdateras med plaketter för aktuella vinnare. Sköld saknas för Nose
work.

● Hundens vecka. Mycket lyckat arrangemang med många deltagare och besökare. Mycket jobb för
arbetsgruppen och en utvärdering inför framtida aktiviteter skulle vara bra. Förslag att ha öppet hus på
våren så att vi kan fånga upp nya medlemmar och intresserade inför vårens alt höstens kurser.

● Städdag: inbokad 31/10 kl 10.

§ 10 Ärendelistan: Genomgång och avstämning av den aktuella listan.

§ 11 Nästa möte:



Tisdagen 20 oktober i kl. 19 i klubbstugan. Då är även valberedningen är inbjuden.

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

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Agneta Cottin Cecilia Grins

_______________________________
Marie-Louise Winroth


