
Nynäshamns brukshundsklubb 2018-05-16 

Medlemsmöte 

 

Protokoll 

1) Mötets öppnande 

Ordf Micke Hjort hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 

 

2) Mötets utlysning 

Närvarande anser mötet vederbörligen utlyst 

 

3) Val av ordförande att leda mötet 

Ordf Micke Hjort väljs till mötesordförande 

 

4) Val av sekreterare för mötet 

Ingereva Bergdahl väljs till mötessekreterare 

 

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare 

Sonja Rosenquist och Anette Björkman Bergström väljs 

 

6) Dagordning 

Godkänns och övrig fråga läggs till ??? 

 

7) Ekonomisk rapport 

Föreningens ekonomi är i balans och resultatet positivt, 199 641,62 per 18-04-30. 

Rapport kring pågående renovering av klubbstugan. Man önskar byta alla golv, vilket gör att 

tidigare uppskattad kostnad kommer att stiga något. Mötet godkänner den extra 

kostnaden. 

8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildningssektorn: positiv känsla. Flera nya instruktörer. Skulle 

behövas några inom agility. Man håller sommarkurser i år, allmänlydnad 1+2. I 

höst vardagslydnad, apell mm. 

 

b) Rasutvecklingssektorn: verksamheten i stort nedlagd till i höst då det hålls ett 

MH 

 

c) Bruks/lydnadskommitteen: flera tävlingar i år. Pågående arbete med skärgårdscupen. 

Gemensam spårhelg 16-17/6. Oroande brist på funktionärer! 



 

d) Agilitykommitteen: nyligen genomgången nybörjarkurs. 3 ekipage till SM! 

 

e) Anläggningskommitteen: har inga fasta medlemmar men väl en trogen stab 

som ställer upp efter behov. Behövs fler! Frågan väcks också hur mycket man kan 

utnyttja kökskommitteen. De är få och evenemangen många. 

 

f) Köks kommitteen: bara 3 stk. Räcker inte. Gärna 1-2 till. Väldigt mycket 

förberedelse inför tävlingar etc. Allt som skall inhandlas och tillagas.  

 

g) Hemsida/PR-infokommittee: Camilla Hjort rapporterar angående stundande 

100-årskalas för SBK. Här på klubben hålls evenemang på kvällen den 30/5. Kaffe 

med dopp, tippspromenader mm. Någon gång under kvällen håller SBK:s 

ordförande tal. Man har delat ut flyers som information. 

 

h) Trivselkommittén: länge sedan de hade något uppdrag. Mötet beslutar att 

kommitteen läggs vilande. 

 

i) Rallykommitteen: Förbereder skärgårdsrally 26-27/5. Anmält 4 ekipage, lag, till 

SM i Gagnef. 

 

j) Nose Work kommitteen: mycket aktiv. Flera doftprov har avlagts och man har 

genomfört 3 tävlingar och 2 kurser. Nästa tävling 6/6 samt därefter i höst. 

Efterfrågas allmän träning och man ska försöka starta sådan månadsvis. 

 

k) Övriga rapporter: Katrineholm frågar redan nu efter funktionärer till SM 2018 

 

9) Övriga frågor: behövs fler som hjälper till. Störst brist på tävlingar. 

 

Ny valberedning måste utses. Lämnas till mötet att diskutera och försöka lösa detta. Skulle 

mötet inte lyckas så finns risk att klubben upphör till nästa år.  

 

10) Mötet avslutas 

 

 

Ordförande Sekreterare 

 

 

Micke Hjort Ingereva Bergdahl 

 

 

Justerare Justerare 

 

 

 

Sonja Rosenquist  Anette Björkman Bergström 


