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Protokoll från styrelsemöte 16 juni 2020 
§434-§446, No 4 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Viveca Ericsson, ledamot 
 
Frånvarande: 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
Johnny Geayner, suppleant 
Annica Carlsson, ledamot 
 
§ 434 Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19:00 
 
§ 435 Val av justerare – Linda Penttilä och Håkan Sjödin 
 
§ 436 Dagordningen fastställdes 
 
§ 437 Föregående protokoll – Föregående protokoll justerades.   
Maria har ej pratat med Kerstin ang. köket ännu, Maria gör det och återkommer. Mejl har 
gått ut till kommittéerna ang träningsgrupper men inget svar, Maria mejlar på nytt.  
 
§ 438 Ekonomisk rapport 

a) Verifikationslista – se bilaga 1 
b) Resultatrapport och balansräkning för perioden – se bilaga 2 

Vi har ett plusresultat 34117kr 
c) Gräsklipparen – Ny gräsklippare är inköpt, vi väntar på inbytespris på den gamla.  

 
§ 439 Rapport från revisor – ingen rapport. 
 
§ 440 VU-beslut – inga VU beslut. 
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§ 441 Rapporter från kommittéer och sektorer  

a) HUS - HUS kan vi meddela att vi har haft en instruktörsträff där vi mest hade trevligt 
och grillade i regnet men även pratade kurser. Vi kommer att fokusera mer på 
kortare kurser då vi ser ett ökat intresse för det. Då kommer det vara 2-3 ggr/kurs. I 
höst planerar vi också att man ska kunna sätta ihop sin egen kurs med att köpa 
enstaka kurstillfällen. Typ en kväll fokuserar man på hundmöten, en annan på 
inkallning osv, då pratar vi ämnen baserat på vardagslydnadspasset.  
Vi har en valpkurs som startar efter midsommar. Vi har i dagsläget 5 anmälda. Ulrica 
kommer hålla en specialsökskurs som är till utbildningen hon går för att bli instruktör 
i specialsök. Den börjar två veckor efter midsommar och är fulltecknad. I höst är det 
spikat med en tävlingslydnadskurs som vi anlitat Monica Lindblom externt som håller 
kursen i sina lokaler i jordbro. Den var populär i vintras och därför kör vi den igen.  
Vi planerar att ha alla kurser utomhus i mesta möjliga mån pga rådande 
omständigheter.  
Fler kurser kommer att planeras inom kort. I samråd med Maria så är det bestämt att 
kurser kommer köras även om de inte blir fulltecknade.  

 
b) Bruks/Lydnads kommittén - Vi har haft vår första tävling för året. 5 st i Lkl spår och 5 

st i hkl spår. 2 uppflyttningar för Nynäs i lkl. Många som ville hjälpa till vilket alltid är 
roligt. För övrigt är det lugnt. Nästa tävling i september. 
 

c) Agility kommittén – Arrangerade blåbärstävling den 13/6. Kerstin är nu färdig 
tävlingsledare. 
 

d) Rally kommittén - En liten rapport från Rallyn 
1) Vi kommer ha 4 dubbla tävlingsklasser med Max 30 ekipage samtidigt på klubben den 

29–30/8, den är nu godkänd av SBK.  
Rallyn korrigerar max deltagare för dagen efter SKKs förtydligande.  

2) vi kommer inte anordna någon online tävling som vi hade som förslag tidigare, 
intresset har minskat när man nu kan köra officiella tävlingar. 
3) Vi kommer också köra en liten kvällstävling v41. 

 
e) Specialsöks & Noseworkskommittén – Vi har genomfört ett prov med 21 startande i 

klass 1. Provplats var på Långholms gård. Planerade prov är:  
SpeSök klass 1 och 3 söndagen den 2 augusti på Långholms gård 
SpeSök klass ej bestämd, provet ska ske i oktober och genomföras på Jursta. 
SpeSök klass ej bestämd, provet ska genomföras den 13 december på sågen. Efteråt 
ska vi ha en samling med glögg till de deltagande och funkisar. 
NW 
Godkända tävlingar: 
TEM fordon 9 september, NW 1 
TSM samtliga moment 5 december, NW 1 
DM 
TSM samtliga moment 31 oktober, NW3 
Doftprov 3 augusti 
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Sökväggen är på plats men är bara avsedd för kongsök. Inga doftbärare med hydrolat 
får användas på den. Håkan går ut med informationen på hemsidan samt sätter upp 
en skylt vid väggen.  
 

f) Mondioring - Inget nytt att rapportera i nuläget. 
Fixdag med bygge av staket och långhopp sker 14/6 enligt tidigare beslut. 
Tävlingslicens teori tillsammans med IGP inbokad på klubben 13/8 kl 18:00. 
Teorin hålla av Maria Gabrielsson. Träningsgrupp from nu på tisdagar 18.00. 
 

g) IGP Vi fortsätter med våra tisdagsträningar. 
Vi har fått två nya medlemmar i gruppen. Några från gruppen var med på spårlägret 
som klubben anordnade och var jätte-nöjda med det. Kul! Några har varit iväg på 
skyddsläger med Toni Tur vid Kristihimmelfärdshelgen och var nöjda med det.  
Den 28 juni kommer flera i gruppen att vara funktionärer på Stockholms Södras IGP 
tävling. Bra att träna inför om vi skall dra igång tävlingsverksamhet själva. 
 

h) Köks kommittén – Inte mycket köksjobb den här våren. Den 16/2 hade NW en tävling 
där köket var öppet. En tråkig vår och trist avslut för mig i köket! Jag tackar för mina 
år i köket, vilket har varit både roligt och lärorikt. Hoppas ni som kommer vara i köket 
tar kontakt med mig så kan jag berätta bl.a. berätta vad som finns i frysen istället för 
att köpa nytt och kasta det gamla. Serveringen fortsatt stängt vid tävling. 

 

i) Hemsidan – tog bort de resultat och ekipagesidor vi pratade om på förra mötet. Inte 
mötts av några reaktioner på det. Vi saknar fortfarande bilder på delar av styrelsen, 
Elin kontaktar berörda och ber dem skicka in bilder. Kan även fråga Nathalie om hon 
kan ta kort om det är någon som önskar det.  
 

j) Anläggningen – Fixardagen den 14/6 var välbesökt. 
Klart: tegelväggen, tvätt o målat fasaden, bytt stolpar runt planen, trappen borta vid 
agilityplanen klar, gamla stegen borta, pålat ner mot järnvägen. Regnskyddet påbörjat, görs 
klart efter midsommar.  
 
§ 442 Övriga rapporter – infobrev från Sörmlandsdistriktet samt ett förtydligande kring 
riktlinjerna kring klubbverksamheten. 
 
§ 443 Skrivelser – inga skrivelser. 
 
§ 444 Övriga frågor 

a) Erbjudande från SBK angående Zoom. Maria föreslår att vi ska anta erbjudandet från 
SBK angående Zoom, kostnaden skulle då bli 750:-/år istället för 3000:- 
Vi beslutar att vi accepterar erbjudandet för Zoom. 

b) Inhägna Agilityplanen för säkerhets skull. Som en säkerhetsåtgärd beslutar vi att 
hägna in agilityplanen.  
 

c) Examination SBKs specialsökinstruktörsutbildning den 5 sept på klubben.  
 
d) Rallykommittén önskar köpa rosetter och lamineringsplast. OK 
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e) Sponsring - Prima dog sponsrar spår, lydnad och agilitytävlingar för hela året. Lena 
Deiber har gjutit priser till NW-tävlingar.  

 
f) Vi bestämmer nytt datum för medlemsmöte till den 18/8 kl 19.00  

Styrelsemötet blir samma dag men vi flyttar fram till kl. 18.00   
 
§ 445 Nästa möte – 18/8 kl 18.00 
 
§ 446 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet kl.20.06 
 
 
Protokollet justeras: 
 
___________________________________    ______________________________________ 
Ordförande       Sekreterare 
 
    
___________________________________   ______________________________________ 
Justerare     Justerare 
     


