Haninge Brukshundklubb Styrelsemötesprotokoll 8/20
Mötet hölls måndagen den 5 oktober 2020 i klubbstugan, Riddartorp.
Närvarolista:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Cecilia Grins
Carin Tilliander
Peggy Wandery
Agneta Cottin

Ord. Ledamot
Ord. ledamot
Ord. ledamot
Suppleant
Suppleant

Katrin Karlsson, ej närvarande
Helen Taraldsson
Fia Gille
Carina Björklund, på telefon
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 7/2020 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

Kommittéer/Sektorer
Lydnad/Brukssektorn: Året sista lydnadstävling på lördag 10/10 alla klasser. Extern TL inhyrd till klass 2 pga vi har
för få inom klubben.
Bruks: Inofficiell lagtävling i uppletande av föremål 8/11. Stort intresse med 10 lag anmälda från flera klubbar i
regionen. Klubben bjuder på grillad korv.
Prova på bruks-kursen med Monica Lindblom blev fulltecknad med 5 deltagare. Ev planeras en fortsättning på
kursen i vinter med brukslydnad inomhus för att hålla igång kursdeltagarnas intresse.
Rally: Årets sista rallytävling (nybörjare) genomförd 20/9. Nya rallyskyltar inköpta och finns för tillfället i
tävlingsboden. Ev. KM i november eller längre fram pga Corona.
Nose work: Nybörjarkurs igång och blev fort fullbokad. Två sektorsmedlemmar, Lena Svenblad och Susanna
Lönngren, kommer avgå så nya intresserade sökes.
Agility: Avvaktar med inköp av nya hinder till i vår. Många anmälningar agilitytävlingen 17/10 som genomförs på
Stockholms hundsportcenter (alla klasser). Inför tävlingen har sektorn har köpt in tävlingsböcker till försäljning.
HUS: Carin har deltagit på Sörmlandsdistriktets HUS möte.
BESLUT: Peggy W kommer anmäla sig till SBK instruktörsutbildning med start i januari. Kursavgift 4000 kr och
rekommendationsbrev från Haninge BK.
En fortsättning på valpkurs startad. Carin efterlyser någon form av rolig fortsättningsaktivitet under vintern för
deltagarna i valpkursen för att hålla upp intresset och fortsatt aktivitet i klubben. Kom gärna med förslag.
Mia Lindblom tillfrågad om att genomföra en föreläsning om räddningshundar och specialsök i vinter.
Utställning/Freestyle/HTM: Ingen ny info.
Stugfogde: Ny husansvarig från 1 januari blir Therese Broberg och i samband med det byter vi även namn till
husansvarig. Frågan om ansvar för gräsklippningen tar vi upp på medlemsmötet.

§ 6

Kassör
Likvidmässigt har vi idag 255 000 kr.

§ 7

Ingående skrivelser
Inga ingående skrivelser

§ 8

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser

§ 9

Övriga frågor
•
Medlemsmöte 2/11 kl. 19.00. Än så länge få anmälda – alla hjälps ut att sprida information om mötet och
att man ska anmäla sig pga Corona. Kontaktpersonerna i styrelsen påminner sektorerna om att någon bör

•
•
.

delta och berätta om sektorns aktiviteter på mötet.
Punkter som vi ska ta upp på mötet:
o Informationen från SBK om nytt arbetssätt kring valberedningens förslag och personval inför
årsmötet 2021
o Info från alla sektorerna.
o Hur ska vi lösa ansvaret för gräsklippningen om husansvarig inte längre ska sköta det.
o Årets julbord inställt pga Corona. Förhoppningsvis kan vi istället ha en större fest nästa år då vi
kan vara ute.
Ingen hedersmedlem kommer utses på årsmötet 2021.
Önskemål finns om ny liten tävlingsbod till rallyn. Agneta kontaktar sektorn för att se hur stort behovet är
av en ny egen bod och hur vi kan lösa det på enklast sätt.

§ 10

Nästa möte
Nytt datum och tid: Nästa ordinarie styrelsemöte 26/10, 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

