
 

VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE 2 2019 

 Onsdag 18 september 2019 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa  

Mötet hade 26 stycken röstberättigade medlemmar.  

  DAGORDNING  

 1) Mötets öppnande  

Mötet öppnade kl 19.03  

 

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  

Ingela Andersson valdes till att vara mötessekreterare  

 

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare  

Kristina Svanfeldt och Håkan Sjödin valdes.  

6) Dagordning  

Ok enligt förslag  



 

7) Ekonomisk rapport  

Kort redovisning av kassören, 240 000 kr i kassan och 52 000kr plus jämfört 

med motsvarande kvartal förra året. 

Flera stora inköp är att vänta bla en ny varmvattenberedare och eventuellt en 

ny gräsklippare.  

 

8) Rapporter från sektorer och kommittéer  

a) Hundägarutbildningssektorn/HUS  

Många av klubbens kurser är fulla. Dock har två kurser har fått ställas in 

pga för få anmälda, Nosework tävlingskurs och en agilitykurs. 

Under hösten så kommer det anordnas fyra olika föreläsningar för 

klubbens medlemmar bla första hjälpen för hund och balansbollsträning.  

Det kommer även anordnas en HLR-kurs.  

HUS efterfrågar personer som är intresserade att utbilda sig till 

instruktörer. 

HUS kommer gå på hemsidan för att undersöka intresset för en kurs av 

den teoretiska delen av jägarexamen. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH  

Vilande. Nya intresserade för RUS/MH efterfrågas. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bruks/Lydnadskommittén 



KM i spår anordnas 12/10. Anmälan senast 5/10 10 via klubbens FB eller 

direkt till Micke Hjort. 

KM i lydnad anordnas 13/10. Anmälan senast 6/10 via klubbens FB eller 

direkt till Micke Hjort. 

26/10 anordnar bruks/lydnadskommittén bruksträningsdag för klubbens 

medlemmar. Anmälan på klubbens FaceBook-sida eller till Ingela 

Andersson. 

Den lilla stegen som nu står i skogskanten mittemot ingången till 

klubbstugan kommer att ses över och flyttas ned på appellplanen under 

städdagen 5/10. 

d) Agilitykommittén 

KM anordnas 18/10 kl 18.00. Anmälan på FaceBook-sida eller till 

nynasagility@hotmail.com. 

De röda tunnlarna kommer att säljas under hösten. Kommittén 

efterfrågar fler medlemmar till kommittén. 

 

 

e) Anläggningskommittén  

Städdag 5/10. Styrelsen sätter upp en arbetslista på tavlan i klubbstugan 

där medlemmar kan skriva upp arbeten som kan genomföras på 

städdagen.  

Micke Hjort köper in tre element till köket och Estöstugan som monteras 

på städdagen. 

      f) Kökskommittén  

Kökspersonalen upplever att det är svårt att beräkna maten till 

tävlingarna vilket leder till att det blir en hel del spill. Köket är i behov av 

ett nytt kylskåp, Micke Hjort införskaffar ett sådant. 
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g) Hemsidan/ PR-info 

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

korrekta uppgifter uppmanas kommittéerna att granska sina uppgifter på 

hemsidan och skicka in rättningar. Alla medlemmar uppmanas att 

påpeka eventuella fel till Veronica Lindgren eller Nenette Hillborg. 

 

h) Trivselkommittén 

Vilande. 

i) Rallylydnadskommittén  

Skärgårdscuppen Rally sista helgen i augusti fick mycket beröm av 

deltagarna. 300 startande och 14 lag. 

Under hösten kommer eventuellt två personer skickas på utbildning till 

Rally-skrivare. 

KM kommer att anordnas under hösten. 

Öppen träning sker torsdagar klockan 18.30 

j) NoseWorkkommittén/specialsök 

 

Genomförda tävlingar under sommaren, en NW1/NW2 den 6 juni och en 

NW1/NW2 den 31 augusti. 

Kommande tävlingar i år är en inofficiell specialsökstävling ”Jakten på 

kongen” den 27 oktober och en NW1/NW2 den 1 december. 

Planeringen för första halvåret 2020 är gjord och ser ut som följer. 

22/1 Dagtävling 12.00 TSM NW1 Antal starter 10 ” Lunchnosen” 

16/2 TSM NW2 10.00 Antal starter 20 

29/3 TSM NW1 10.00 Antal starter 30 

11/4 TSM NW2 20 startern NW3 10 starter 

6/6 TSM NW1 10.00 Antal starter 40 ”Flaggnosen” 



 

 

Tre nya funktionärer, Elin Näslund, Elin Christiansson och Madde Larsson. 

Maria Gabrielsson deltar i arbetet för att ta fram ett nytt regelverk till 

den kommande tävlingsgrenen/provformen specialsök. Provformen skall 

vara meriterande och öppen för alla hundar. Maria Gabrielsson 

genomgår en utbildning till domare inom specialsök.  

Håkan Sjödin har kontakt med skärgårdsstiftelsen för att eventuellt 

kunna låna lokaler vid Järflotta för tävlingar. 

 

 

k)  Mondioring 

Linda Penttilä har utbildat sig till träningsfigurant. Diverse 

träningsmaterial är inköpt. Föreläsning om mondioring kommer att 

anordnas under hösten. 

l) IGP 

Uppstartsmöte är genomfört. 

Gruppen tränar tisdagar klockan 18.30. Ansvariga för gruppen är Håkan 

Leiborn, Christel Leiborn, Håkan Sundqvist och Björn Dahl. 

Vissa helger genomförs spårträning. Skyddsträning sker i huvudsak på 

helger med godkända figuranter/tränare på individuell basis främst 

utanför klubbens anläggning. Flera deltagare har erhållit godkänt BH, 

Licens och genomfört  BSL 1 med godkänt för BSL 2. Gruppen har 

införskaffat ett nytt skul, nu finns 4 st, hopphinder, 650 g apportbock och 

apportbocksställning. 

m) Övriga rapporter  

Inga  

10) Övriga frågor  



Finns det möjlighet att klubben sponsrar inköp av hundträningskläder med 

klubbens logga på? 

Frågan kommer att behandlas på nästa styrelsemöte. 

  

11) Mötet avslutas  

Kl 19.38  

Ordförande:    Sekreterare:   

  

  

Justerare:     Justerare : 

  

 


