
 

 

Protokoll från medlemsmöte nr 1 2019 

 Onsdag 15 maj 2019 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa 

 

 DAGORDNING 

  

1) Mötets öppnande 

Mötet öppnas 19.07 

2) Mötets utlysning 

 

I enlighet med stadgarna 

3) Val av ordförande att leda mötet 

Mikael Hjort valdes. 

 

4) Val av sekreterare för medlemsmötet 

Håkan Sjödin valdes 

 

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare 

Monica Gahlin och PO Andersson valdes 

 

6) Dagordning 

Godkändes enligt förslag 

 

7) Ekonomisk rapport 

Resultatet är just nu -2000 kr jämfört med resultatet från motsvarande period 2018. 

Klubben har per den 19 maj 2019, 196000 kr i kassan. 

 

 



 

8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

 

a) Hundägarutbildningssektorn/HUS 

Ett antal kurser pågår eller är avslutade: 

Valpkurs, Introkurs i spår, NW Tävling, Specialsök, fortsättning. 

En kurs i vardagslydnad fick ställas in pga för få anmälningar. 

En grillkväll kommer att hållas för samtliga instruktörer under maj månad. 

Vi har två nya instruktörer under utbildning som blir klara under maj månad. 

 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Sektorn är vilande, men vi ser gärna att några intresserade medlemmar anmäler sig för att 

starta upp verksamheten igen. 

 

c) Bruks/Lydnads kommittén 

Vi har haft en appeltävling där vi fick två Nynäs ekipage uppflyttade till lägre klass. 

DM i lydnad och bruks kommer att hållas den 7-8 juni i samarbete med Botkyrka BK. 

Huvudarena är Nynäshamns BK. Skärgårdscupen kommer som vanligt att hållas i 

månadsskiften juni-juli. Anmäl er gärna som funktionärer till kommittén.  

Ett förslag på tävlingar inför tävlingsåret 2020 har tagits fram. 

Vi behöver fler tävlingsledare för att hålla uppe verksamheten på den nivå som 

medlemmarna efterfrågar. Anmäl ert intresse till Micke Hjort! 

 

d) Agility kommittén 

En nybörjar kurs i Agility pågår.  

En tävling är under planering med ca 500 starter. En lagtävling planeras att genomföras 

under augusti. 

Kommitteen söker funktionärer, hör av er till Kerstin Ek.  

Vi har ekipage som är kvalificerade till SM. 

 

e) Anläggnings kommittén 

Administreras via Styrelsen. Lite jobb kvarstår i renoveringen innan allt är klart. 

Vattenutkastare på utsidan av stugan kommer att installeras inom kort. 

Ett gräsklipparschema kommer att tas fram under kommande vecka. 

 

f) Köks kommittén 

Köket har under året deltagit vid fyra tävlingar. De två första veckorna i juni blir intensiva 

med tävlingar och kurser som behöver assistans från köket. Vidare så är även 

Skärgårdscupen ett stort event som ger hög belastning. 

Eva och Klas har bestämt sig för att hoppa av efter att förtjänstfullt har servat oss i köket. Vi 

tackar dom för deras storartade insatser under åren! Kommittén söker nya medlemmar för 

att kunna fortsätta i samma goda anda som tidigare. Hör av er till Kerstin Nilsson och 

meddela ert intresse. 

 

 

 



g) Hemsidan/ PR-info 

Hemsidan tuffar på! Ser ni några fel på sidan eller vill ha uppdateringar gjorda så skicka ett 

mail till vår webmaster.  

 

h) Rallylydnadskommitten 

En tävling i formen av en Cup kommer att genomföras i augusti.  Kommittén planerar att ha 

ett möte den 11 juli.  

Torsdagsträningarna är igång och det är stor uppslutning. Fyra ekipage har kvalificerats sig till 

SM och ett är reserv. 

i) Nose Work kommitten 

Nästa tävling kommer att ske den 6 Juni och Sågen är hyrd för ändamålet. 

KM i Nose Work kommer att gå den 20 Juni och genomförs som en inofficiell tävling. Tävling i 

specialsök genomförs den 25 maj och nästa doftprov är den 20 maj. 

En funktionärslista kommer att läggas ut på facebook där man kan teckna sig för att vara 

funkis på kommande tävlingar. 

Flera kurser har genomförts under våren och planen för hösten och vintern läggs under 

augusti. Stort intresse för våra tävlingar har genererat många delbetalande medlemmar. 

Vi uppmanar fler att gå in och göra proven för att bli tävlingssekreterare och tävlingsledare. 

 

j) Mondioring 

Kommittén har fyra aktiva medlemmar. Styrelsen har beviljat investeringar på 10000 kr för 

att köpa ett antal hinder. 

Mer information kommer vid nästa medlemsmöte. 

 

k) IGP 

Fokus i gruppen är att träna tävlingsmässigt. 

Mer info vid nästa medlemsmöte 

 

 

 

10) Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

11) Mötet avslutas 

Kl 20.05 

Ordförande:     Sekreterare:  

 

 

Justerare     Justerare 

   

 
 



 


