
  Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 1/2021 
                                Mötet hölls måndagen den 18 januari 2021 i klubbstugan, Riddartorp.  
 
Närvarolista:  
Ordförande Cecilia Grins Ord. Ledamot Katrin Karlsson, ej närvarande 
Vice ordförande Carin Tilliander  Ord. ledamot  Helen Taraldsson  
Kassör Peggy Wandery Ord. ledamot  Fia Gille, ej närvarande 
Sekreterare Agneta Cottin (telefon) Suppleant Carina Björklund, ej närvarande
  Suppleant Annelie Hermansson, ej närvarande 
 
§   1 Mötets öppnande 

Ordförande Cecilia hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 

§   2 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 
 

§   3 Val av justeringsman 
Carin Tilliander valdes att justera protokollet. 
 

§   3 Föregående protokoll. 
Styrelsemötesprotokoll 10/2020 godkändes och lades till handlingarna.  
 

§    5 Kommittéer/Sektorer 
Lydnad/Brukssektorn: Årets tävlingar är inplanerade och ligger inlagda i kalendern. Dessutom kommer en digital 
lydnadstävling genomföras om en månad och även en Startklass i Lära hundsporthallen så snart inomhusaktiviteter 
får genomföras med hänsyn till Corona.   
Rally: Helgkurs med inbjuden instruktör, Linda Penttilä, är inbokad den 24-25 april. BESLUT:  Inköp av två rallyhinder 
för att kunna genomföra dubbla tävlingar. Kostnad ca 2000 kr.  
Nose work: Grundkurs startar 17 mars med Agneta Cottin som instruktör. Budget för kursen finns upplagd på HBK 
Google drive. Inköp av NW material planeras inom ramen för sektorns utlägg för förbrukningsmaterial. 
Träningsgrupperna träffas regelbundet för träning hemma hos medlemmarna och i klubbstugan. Ny info och bilder 
kommer för uppdatering av HBKs hemsida NW-sektorn.  
Agility: Verksamhetsberättelse 2020 och plan 2021 saknas. Cecilia påminner.  
HUS: Just nu ligger Allmänlydnad valpkurs och NW kurs ute för anmälan. Förfrågan har gått till Helen Haist om ev.  
kurs i vår.   
Utställning/Freestyle/HTM/Tävlingspriser: Medaljer kommer köpas in istället för pokaler. Rosetter köps in med 
Lotta som samordnare enligt sektorernas önskemål och behov.  
Stugansvarig: Ny stugansvarig Therese Broberg meddelas på årsmötet. Monica behåller ansvaret för klubbens 
nycklar och uthyrning av planer även i fortsättningen.   
 

§   6      Kassör  
Det ekonomiska bedrägeriet klubben utsattes för hösten 2018 är nu bokfört som förlust. Likvidmässigt har vi idag 
242 800 kr.  
Inför årsmötet vill Peggy ha in verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner från agility, HUS och stugfogden som 
saknas.  
Postboxen är uppsagd pga hög årskostnad. Peggy undersöker hur vi kan få en officiell adress till klubben, något vi 
saknar idag. Postlåda är inköpt och ska sättas upp vid övriga på brevlådor på Dåntorpsvägen.   
Studiefrämjandet kräver mycket administration men vi får relativt liten ersättning, ca 1500 kr för 2020.  Vi 
utvärderar under detta år, tillsammans med sektorerna, värdet av att fortsätta vara medlem.    
 

§    7 Ingående skrivelser 
Skrivelse från SBK ang. ny blankett för Rapport om hund som visat oacceptabelt beteende.  Carin förmedlar vidare 
till berörda sektorer. Se bilaga.  
 

§   8 Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser 

 



§   9 Övriga frågor 
• Rapporten Verksamhetsstatistik 2020 till SBK görs av Cecilia och Carin.  
• Sommarfest planeras in i maj/juni. Datum bokas av festkommittén och läggs in i kalendern.  
• BESLUT: Årsmötet 2021 genomförs digitalt via Zoom onsdagen den 10 mars kl 19.00.  

Inbjudan ska gå ut senast 16 februari via mail och hemsida. Årsmöteshandlingar ska publiceras på HBKs 
hemsida senast 28 februari.   

• Monica slutar som ansvarig för köket av personliga skäl. Vi sonderar om det finns någon eller några som 
vill ta över som köksansvarig, ev. kan arbetsuppgifterna delas upp på flera.  

• Vi skickade blommor och en gåva till Läkare utan gränser till Birgitta Caus begravning (missades i förra 
protokollet).  

• Stugans eluttag utomhus har utnyttjats för laddning av en främmande bil. För att omedelbart förhindra 
obehörig användning så bryter vi säkringarna för alla utomhusuttag. En permanent lösning med lås eller 
liknande ska ordnas. 

• Peggy ser över våra försäkringar så klubben får en relevant försäkringsnivå till lägre kostnad.  
 

§ 10 Nästa möte 
Nästa ordinarie styrelsemöte 22/2 2021 kl.18.00.   
 

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

 
  Vid protokollet Justeras       
 
 
 _________________________________ ______________________________                                                                                                                   
 Agneta Cottin Cecilia Grins  
 
 
 _______________________________ 

Carin Tilliander 
 

 

 


