
 

 

VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE! 

 Onsdag 14 november 2018 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa 

Mötet hade 16 stycken röstberättigade medlemmar. 

 

 DAGORDNING 

  

1) Mötets öppnande 

Mötet öppnade kl 19.04 

2) Mötets utlysning 

Enligt stadgarna 

3) Val av ordförande att leda mötet 

Mikael Hjort valdes till att leda mötet 

4) Val av sekreterare för medlemsmötet 

Håkan sjödin valdes till att vara mötessekreterare 

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare 

Per-Olov Andersson och Christel Leiborn valdes. 

6) Dagordning 

Ok enligt förslag 

7) Ekonomisk rapport 

Kort redovisning av kassören, på bankkontot finns det 225888 kr. Klubben har introducerat 

ett nytt bokföringssystem som heter Fort Knox.  

8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

 

a) Hundägarutbildningssektorn/HUS 



För närvarande pågår det tre kurser 

- En Vardagslydnad, en appellkurs samt en spårspecial som bara har fokus på 

spårarbetet 

 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Sektorn har bara två medlemmar och behöver få in fler aktiva för att kunna bedriva 

verksamheten med MH. Kontakta gärna Sofia Friberg för mer information. 

c) Bruks/Lydnads Kommitten 

KM i spår pågår med 9 deltagare och är uppdelat i två delar pga jakt som stoppade oss från 

skogsdelen. 

KM i lydnad är genomfört, Lilla KM vanns av Anette Bergström Björkman och Stora KM vanns 

av Åsa Fernström. 

d) Agility Kommitten 

Kommitten väntar fortfarande på hinderleveransen. Hindren är förskottsbetalda. 

Parkering är ej tillåten i kurvan bredvid agilityplan. Detta är en överenskommelse med våra 

grannar. 

e) Anläggningskommitten 

 Renoveringen fortskrider och köket börjar ta form. Det finns jobb att ta tag i och det finns 

färg, spackel och verktyg i estöstugan och förråd.  

f) Kökskommitten 

Nu är tävlingssäsongen över för i år! Köket har deltagit i ca 15 tävlingar, men även en 

kennelträff som kennel almanza hade i juni och NW gruppen har haft en 4 dagars kurs då 

köket serverade frukost, lunch och fika.  

Årets första tävlingar, lydnad i ridhuset och NW tävlingen på Jursta kändes ganska 

misslyckade från kökets sida då det var väldigt kallt och försäljningen var minimal. Vår 

fundering är att vi bara serverar varmkorv och fika på dessa tävlingar.  

Kennelträffen och NW kursen låg utanför kökets egentliga ansvar men vi erbjöd oss att 

hjälpa till med dessa. De blev väldigt trevliga och arrangemangen gav klubben lite förtjänst. 

Det har varit rörigt i köket då det har varit under ombyggnad men vi ser fram emot vårt stora 

fina kök som snart är färdigt! 

 

g) Hemsidan/ PR-info 



För att vi alltid ska ha en så uppdaterad hemsida som möjligt med korrekta uppgifter 

uppmanas kommitteerna att granska sina uppgifter på hemsidan och skicka in rättningar i 

mail till Nenette. 

h) Rallylydnadskommitten 

Kommitten har genomfört KM i Rally där stora KM vanns av Cissi och Lilla KM vanns av Cissi 

och Anette. Vi har genomfört ett antal träningskvällar på torsdagar. Nynäs BK blev 

distriktsmästare i Rally med Anette B B som segrare. Kommitten planerar ett infomöte med 

skyltgenomgång för rallymedlemmar. 

Kommitten har haft ett par tävlingsmöten under hösten. 

En tävling har genomförts under hösten. En tävling inför nästa år är planerad i augusti. Det är 

en 3x3 och ligger på lördag söndag 

i) Nose Work kommitten 

Genomförda tävlingar 

NBK har tillsammans med Sörmlandsdistriktet genomförd DM i Nose work i samtliga tre 

klasser. Tävlingen genomfördes på Jursta respektive Sågen, Järflotta. Tävlingen hade 59 

startande ekipage. 

Flera deltagare tävlade från NBK med goda resultat. 

Kommande tävlingar 2018 

Nästa tävling är NW1 och genomförs den 15 december. 

Datum för KM har inte blivit bestämt ännu! 

Totalt i år 170 starter inkomst ca 78750 

Doftprov 

37 prover inkomst ca 9250 

Sammanlagt ca 88000 sek minus avgifter för SNWK och domare 

Kurser 2018 

Ett flertal.. 

Win by a Nose with Stacy Barnett. 

Deltagare från hela landet. En ny omgång planeras för 2019 I början av juni. Fortsättning för 

årets deltagare och en start kurs för nya deltagare. 

Plan för 2019 

Tävlingar  

NW 2, 23 februari. 12 platser, NW 1 och 2, 20 april, 20 + 20 platser,  NW 1 och 2, 6 Juni, 20 + 

20 platser 



Doft prov 

11 mars, samtliga klasser, 20 maj, samtliga klasser. 

Kurser. 

Q1 

Nybörjarkurs i NW1 

13, 20 och 27 februari, tid 18.00-19.30. Max 6 deltagare 

2-3 mars 

NW tävling klass 2 
Förkrav diplom NW1, max 5 ekipage 
Kursavgift 2500:- 
 

8 februari 18-21 och lördag 9 februari 10-16 

Kong special för NW ekipage 
Max fem ekipage, 2200:-  
Fokusträning, markering, hittande och sökarbete. 
 

Mötet önskar att NW kommitten återkommer med ett datum för KM i Nose Work. 

 

j) Övriga rapporter 

Inga 

10) Övriga frågor 

Inga 

 

11) Mötet avslutas 

Kl 19.30 

Ordförande: Sekreterare:  

 

 

Justerare Justerare 

 

 

 



 
 
 


