Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 8/2021
Mötet hölls onsdagen den 20 oktober 2021 i klubbstugan, Riddartorp.
Närvarolista:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Cecilia Grins
Carin Tilliander
Peggy Wandery, förhinder
Agneta Cottin

Ord. ledamot
Ord. ledamot
Ord. ledamot
Suppleant
Suppleant

Marie-Louise Winroth
Helen Taraldsson
Fia Gille
Helene Nordling Lundén
Mia Lindblom

Inbjuden: Eva Segelöv från Valberedningen fram t o m punkt 5.
§ 1

Mötets öppnande
Ordförande Cecilia 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 7/2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

Eva Segelöv från valberedningen redogjorde för hur deras arbete fortgår och genomgång av tidsplan.

§ 6

Kommittéer/Sektorer:
Lydnad/Brukssektorn: Tre TL är under utbildning nu: Helene Nordling Lundén, Carin Tilliander och Mia Lindblom.
Klubben behöver minst en helst två till TS.
Information om nya anvisningar och träningsledarbevis för verksamhet vid s k hundförbudstiden har inkommit från
SBK. BESLUT: Styrelsen sanktionerar att Christer Malmström är ansvarig för sökgruppen och har kontakt med
markägare ang. tillstånd att ha hundarna lösa i skogen för träning och prov under den s k hundförbudstiden.
Rally: Inomhusträning genomförs i Haninge hundhall under vintern.
Nose work: KM genomfört med 9 deltagare. Statuterna för KM kommer revideras till 2022 och presenteras med
verksamhetsplanen på årsmötet.
Agility: Som komplement till förra mötets beslut att boka in öppna träningstider för medlemmar i kalendern så togs
följande BESLUT: Uthyrning av agilityplan får bokas högst två dagar per vecka med start 2022. Bakgrund är att vi
behöver lämna utrymme för HBK:s egen kursverksamhet som vi önskar få i gång under nästa år.
HUS: Just nu avslutning lydnadskurs startklass och en pågående valpkurs.
Köket: Peggy är ansvarig av löpande inköp. Ang. bemanning av köket vid tävlingar under 2022 så föreslås att vi går
ut på FB så att intresserade kan anmäla sig (på samma sätt som gräsklippningsschemat löstes för 2021). I dagsläget
ansvarar resp. sektor för bemanning vid tävlingar. Frågan tas upp på sektorsmötet.
Vi vill också att det ska finnas möjlighet att medlemmar, t ex träningsgrupper, kan komma in i klubbstugan och fixa
fika och samvaro även övriga dagar. Då behöver vi hitta en lösning hur man på plats får tillgång till nyckel eller
någon form av kodlås till stugan.
Stugansvarig: Höststädning 31/10 kl 10.

§ 7

Kassör
Likvidmässigt har vi idag 340 026 kr.

§ 8

Ingående skrivelser

Information om beslut från SKK/Disciplinnämnd.

Kallelse till SBK Sörmlandsdistriktets medlemsmöte 9 november kl 19

SBK: Information om nya anvisningar och träningsledarbevis för verksamhet vid s k hundförbudstiden.
Dispens för träning och tävling 1 mars - 20 augusti. Se punkt 6.

SBK Sörmlandsdistrikts: Information från valberedningen.

§ 9

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§ 10 Övriga frågor

KM sköldarna är Marie-Louise på gång att uppdatera.

Soptömningen behöver organiseras och de som ska ansvara behöver även få tillgång till sopsäckar. Förslag
att agiltysektorn ansvarar för soptunnan vid övre parkeringen och att de som deltar på öppna träningen
för lydnad och bruks på torsdagar ansvarar för de vid klubbstugan och lilla appellplan. Vi tar upp frågan
på sektorsmötet.

Vinteraktiviteter på klubben: Carin kontaktar den diplomerad hundmassageterapeuten för att se om det
kan vara en lämplig aktivitet att erbjuda medlemmarna. Carin frågar även Anders Svensson om han hålla
en presentation av de nya klass 3 reglerna i lydnad.

BESLUT: Reseersättning betalas ut för deltagare i instruktörsutbildningar som beslutats av klubben.
.
§ 11

Nästa möte:
Tisdagen 30 november kl. 19 i klubbstugan. Till nästa möte kommer sektorerna bjudas in. Cecilia mailar inbjudan
och Mia skriver förslag på agenda till sektorsmötet.

§ 12

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

Vid protokollet

Justeras

_________________________________
Agneta Cottin

______________________________
Cecilia Grins

_______________________________
Helen Taraldsson

