
Haninge Brukshundklubb                                                                                                 Medlemsmöte 2/2019 

Mötet hölls 11/11 2019 i klubbstugan, Riddartorp. 

 

§ 1   Mötets öppnande 

Cecilia Grins hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

§ 2  Information från styrelsen 

Wifi finns nu i huset.                                                                                                                                                                                       
Vi håller nu tills vidare ett inköpsstopp för rosetter och pokaler.                                                                                                                      
Sommarfest för att fira stugans  50-årsjubileum och att vi får ett nytt kök.                                                                                                     
Vi behöver utbilda fler instruktörer alternativt hyra in. 

§  3 Kommittéer och sektorer 

Utbildning: Tyvärr inte så många anmälningar i rallylydnad, saknas en nybörjarkurs. Varje sektor behöver marknadsföra sig 
med kurser. Vi bör ha aktiva kursaktiviteter. 

Tävling: Årets tävlingar genomförda. Inte alla KM utfördes i år. Nästa år körs lydnads-KM på en officiell tävling. Nästa års 
tävlingar är inlagda på SBK-tävling. Betalningssystemet kommer att ändras nästa år på SBK-tävling. Saknar folk till 
tävlingssektorn. 

Stugfogde: Informerade om vattenskadan under husets köksdel. Försäkringsbolaget IF ersätter en del av kostnaden. 
Vattenledningen var gammal och ej underhållen. Vi fixar det själva med dragning av ny vattenledning. Fläkt ska gå i några 
veckor för att torka upp. Ny eldragning görs av Apex el som vi anlitat tidigare till diverse arbeten. Begagnad, i ett år, 
skåpinredning, diskbänk med blandare inköpt för 3100 kronor. Fattas nu bänkskivor och spis. Beträffande husets ena hörna 
där timmerstockarna är murkna, ska vi höra med Byggkonsult som fixar köket om de har något förslag vad som kan göras.  
Det arbetet får vi stå för betalning själva.  

Agility: Kurs i våras, en nybörjare och en fortsättning. Tävlingar har gått bra. Alla hinder är nu inplockade i containern. 

Rallylydnad: Vi behöver utbilda fler tävlingssekreterare för rally. Utbildning för de som kommit längre. Haft en dubbel 
mästarklasstävling. Anki Ekelund, Ingrid Palmert, Susanne Prinz och Jessica Broberg ingår i rallylydnadssektorn. 

Lydnad: Torsdagsträning på dagtid fortsätter med undantag av dåligt väder.  

Nosework: Ev. två tävlingar nästa år 2020. Idéer till större områden som behövs, ev. ridhus. 

§  4 Kassör 

Ingen uppgift. 

§  5 Övriga frågor 

Klubben fick 4000 kronor som ersättning för ”nattvaktande” av ett område med anledning av en stor orienteringstävling.  
Sektorn för tjänstehund vill ha en länk på hemsidan. 

§  6 Mötets avslutande 

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

Vid pennan 

Margareta Rollsten 


