
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 9/2021
Mötet hölls tisdagen den 30 november 2021 i klubbstugan, Riddartorp.

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

Suppleant Mia Lindblom, förhinder

Möte med sektorerna hölls innan ordinarie styrelsemöte.

§   1 Mötets öppnande
Ordförande Cecilia hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§   2 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§   3 Val av justeringsman
Helene Nordling Lundén valdes att justera protokollet.

§   4 Föregående protokoll.
Styrelsemötesprotokoll 8/2021 godkändes och lades till handlingarna.

§    5 Kommittéer/Sektorer:
Ny sektor för specialsök har startat med Mia Lindblom, Ingrid Palmert, Åza Molnar och Gunnel Hallström.
Övrigt – se minnesanteckningar från sektorsmötet.

§   6      Kassör
Likvidmässigt har vi idag 316 000 kr.

§    7 Ingående skrivelser
● Information om beslut från SKK/Disciplinnämnd.
● Valberedningens preliminära förslag till Distriktsstyrelsen för verksamhetsåret 2022.
● Rally SBK Sörmlandsdistrikt: Information och frågor från distriktets ny/omstartade rallysektion som

vidarebefordrats till HBK rallysektor.
● Information om domarutbildning rallylydnad.
● Förfrågan från Svenska Collieklubben ang.  hjälp att arrangera MH för collie.
● Studiefrämjandet Stockholms län: Föreläsning om engagemang i ideella föreningar. Peggy deltagit.
● SBK Utskott för avel & hälsa: Inbjudan 2 dagars seminarium Hundhälsa 29-30/1 2022. Läggs ut på HBKs

FB-grupp.
● Inbjudan skyddskonferens.
● SBK: Info om generell dispens för digitala årsmöten 2022.
● Information om betalningssätt i SBK Tävling SBK tävling via Stripe.
● Påminnelse om att ansökan om SBK förtjänsttecken ska skickas in senast 15 dec. Agneta ansvarar.

§   8 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser.

§   9 Övriga frågor
● Helene har deltagit på webbinarie om SBK Avtalsinstruktör. På mötet presenterades hur lokalklubbarna

kan anlita SBK instruktörer med F-skattsedel som tecknat ramavtal med SBK. Helene kan återkomma med
en mer detaljerad genomgång när presentationsmaterialet finns tillgängligt.

● Till årets julbord är 22 personer anmälda.
● Cecilia rapporterade från SBK Sörmlandsdistriktets medlemsmöte 9 november.  Flera klubbar i distriktet

har problem med klagomål från markägare. Christer M har god kontakt med berörda markägare för
klubbens tävlingar och aktiviteter och vi konstaterade att det är mycket viktigt att vi vårdar vår relation
med markägarna. Cecilia ser till att de får den traditionella julgåvan från klubben i år.

● BESLUT: Julgåva till vår givmilda sponsor Brit. Fia köper in en julgåva för ca 250-300 kr.



§ 10 Nästa möte:
Onsdagen 12 januari kl.19 i klubbstugan.

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

Vid protokollet Justeras

_________________________________ ______________________________
Agneta Cottin Cecilia Grins

_______________________________
Helene Nordling Lundén


