
Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 6/20  
                                Mötet hölls måndagen den 29 juni 2020 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 
Sekreterare Agneta Cottin  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 5/2020 godkändes och lades till handlingarna.  
 

§    5 Kommittéer/Sektorer 
Lydnad/Brukssektorn:  Fortsättningskursen i vår blev tyvärr inställd pga missförstånd, klubbens mål är att fullfölja 
kurser trots få deltagare.   
Kursplaner i höst: Helen Haist kommer hålla valp- eller unghundskurs. Ev. även en lydnadskurs med Fia Gille som 
ansvarig.  
Hemsidan behövs dateras upp med de nya sektorsmedlemmarna Cecilia G, Carin T och Helen Norling- Lundén.  
20/8 Lydnadstävling Startklass och Klass 1.  
Till spårtävlingen i september Lkl/Hkl har vi i dagsläget pga Coronarestriktioner bara en domare så det behövs en 
extern domare och även TL krävs.   
Rally: 25/8 Inofficiell rallylydnadstävling.  
Nose work:  1/8 officiell TEM 1 tävling Fordon genomförs med 40 deltagare (enl. SNWK/SKK riktlinjer) och beräknas 
ge ca 10 000 kr till klubbkassan.  Doftprov inbokat 15/8. TEM tävlingen i september struken pga domarbrist.  
Agility: Träningstävling i augusti.  
Stugfogde:  Gräsklippningen sköts inte bra löpande. Efterlysning på FB efter intresserade som kan ta ansvar för 
klippningen.  
Måndagsvärd – vi funderar till nästa gång hur upplägget med måndagsvärd/öppen träning kan organiseras.   
 

§   6      Kassör  
Likvidmässigt har vi idag 141 000 kr.  
 

§   7 Ingående skrivelser 
 Inga ingående skrivelser 

 
§   8 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser 
 
§   9 Övriga frågor 

• Upp och hoppa – sund med hund aktiverar deltagare via FB-grupp.  
• Erbjudande om gratis kurs på Studiefrämjandet i Digital ledarutveckling steg 1. Riktar sig till aktiva 

medlemmar/ styrelsemedlemmar.  2 tillfällen i sept och okt. Peggy är intresserad.  
 

§ 10 Nästa möte 
Nytt datum: Nästa ordinarie styrelsemöte flyttat till 7/9, kl. 18. Med det senare datumet efter månadsskiftet får vi 
aktuellare uppdatering av det ekonomiska läget.  
 



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

 
  Vid protokollet Justeras       
 
 
 _________________________________ ______________________________                                                                                                                   
 Agneta Cottin Cecilia Grins  
 
 
 _______________________________ 

Carin Tillander  
 

 

 


