
 PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE 2012-04-18

Närvarande: 23 personer, närvarolista bifogad. 

1. Mikael Hjort öppnar mötet kl. 19.10 och hälsar alla välkomna. 

2. Mötet har utlysts med personlig kallelse (mail eller brev), i Nynäsposten, på hemsidan, i 
kalender på hemsidan och i kalender i stugan. 

3. Till ordförande för mötet valdes sittande Mikael Hjort 

4. Till sekreterare för mötet valdes sittande Monica Gahlin

5. Till justerare tillika rösträknare valdes Mikael Ingeson och Moa Juliusson. 

6. Dagordningen godkändes. 

7. Ekonomisk rapport: I kassan har vi 2991 kr och på postgirot 18191 kr.
HUS ca 1800, TS ca 1200 och Cupen ca 1400, AS ca -3800, RUS och MH 0, PR-Info ca -250, 
Köket ca -1000, Medlemsavg ca 8000. Övriga kostnader ca -45000.
Totalt är resultatet -37684 kronor.

8. SM: Det jobbas på i olika grupper, tex mark och sponsring. Hela SM-gruppen har möte i maj. 
Möte på gång med kommunen då vi är oroliga över tillgången på P-platser.

9. Rapporter från sektorer och kommittéer: 

a) AGILITY: Lista med vårens aktiviteter finns både på hemsidan och i klubbstugan. Två kurser är 
planerade samt en handlingkurs med en utomstående instruktör, där det saknas två deltagare. 
Träningstävling och hinderfixardag den 29 april.

b) HUS: Vårens kurser är på gång. I övrigt revideras kursplanen och förslag tas med styrelsen på 
styrelsemötet i maj. Det verkar som att anmälningarna till kurserna går trögt. Ska vi kanske 
annonsera i NP för att nå ut till fler? Den 25 april startar onsdagsträningarna upp igen och då 
förekommer skott 18.30-19.00.

c) RUS: Utställningen den 15 september har fått två anmälningar. Många funktionärer behövs. 
Utställningstränings dag anordnas den 19 maj.
MH: MH:t i april blev inställt då det saknades en A-figurant. Hur vi löser det i framtiden 
diskuteras.

d) TS Tävlingssektorn: 21-22 april har vi de första tävlingarna för året (spår och rapport) och 
helgen efter är det lydnadstävling. Träningstävling i brukslydnaden sker den 19 april. 
Träningstävlingen i lydnad blev tyvärr inställd pga för få deltagare. En orsak var att många var ute 
och tävlade. En ny träningsgrupp i lydnad startar upp nästa vecka. Troligtvis minskar vi ner antalet 
tävlingar till nästa år så att vi inte bränner ut alla funktionärer. Klubben har fått en ny 
tävlingsledare i bruks, Börje Bergstrand. Det saknas fortfarande tävlingsledare till spårtävlingarna 
den 5-6 maj. Det är dåligt med anmälningar till appellklassen, kanske är det så att det nya 
programmet SBK Tävling avskräcker anmälan samt att avgifterna höjts?

e) Tjänstehundssektorn: Inbjudan till DM-Tjänstehund har kommit. 



f) Anläggningssektorn: Städdag var den 15 april med ca 10 personer. Det tillverkades bla 
spårpinnar till tävlingen den 21 april. Ett gräsklippningsschema ska sättas upp och så ska det utses 
en gräsklipparansvarig som har som ansvar att kontrollera gräsklipparen med jämna mellanrum. 
Byggmaterial efterfrågas då det är mycket som skulle behöva fixas i stugan.

g) Kökskommittén: Till tävlingarna 21-22 samt 28 april finns det folk i köket. Dock saknas det till 
tävlingarna i början av maj. Om någon har möjlighet är det bara att höra av sig till köket. Delicato, 
läsk och kaffe fylls på kontinuerligt. Vid tävlingar och andra anmälda aktiviteter kommer det finnas 
mackor, korv mm om så önskas. I övrigt är det bara att höra av sig till köket om man behöver hjälp 
eller bemanning i köket.
 
h) PR-info: Information som ska skickas till hemsidan finns det nu en ny adress att skicka till, 
nynasbk@hotmail.com. Detta för att underlätta för webmaster. Det saknas rapporter på hemsidan 
för flera sektorer/kommitteér och de som finns bör uppdateras med jämna mellanrum. När det 
gäller kursanmälningar måste det meddelas till webmaster vilken mailadress anmälningarna ska 
skickas till. Idag verkar de komma till fel adress tyvärr.

10. Övriga rapporter: Tage har varit i kontakt med tidningen Brukshunden som lovat att skriva 
något om oss i numret som kommer ut i maj.
 
11. Övriga frågor: Sörmlandsdistriktet har skickat inbjudan till medlemsmöte. Bla kommer nya 
DM-regler diskuteras. Kennel Almanza har bokat klubben helgen 9-10 juni. Dessvärre är även 
andra aktiviteter bokade den helgen som vi försöker styra om. Veckan eftter kommer det vara ett 
sökläger men då delar vi området med dem. Diskussion uppkom angående skott träning på klubben 
då det blivit lite dumt vid något tillfälle. Tydliga regler måste finnas! Tills vidare är det 
onsdagsvärdarna som har hand om det och skotten kommer vara kl. 18.30-19.00.

12. Ordförande tackar för visat intresse. Mötet avslutas 20.02.

Vid protokollet: 

Monica Gahlin

Protokollet justeras: 

Mikael Ingeson Moa Juliusson

mailto:nynasbk@hotmail.com

