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Protokoll medlemsmöte nr 1 2020 
 Tisdag 18 augusti kl 19.00 utanför klubbstugan, Björsta Källa 
 
Närvarande: se bifogad närvarolista 
 
1) Mötet öppnas 
 
2) Val av ordförande att leda mötet 
Maria Gabrielsson vals att leda mötet 
 
3) Val av sekreterare för medlemsmötet 
Elin Näslund vals som sekreterare för möte 
 
4) Mötets behöriga utlysning – mötet ansågs behörigt utlyst.  
 
5) Fastställande av dagordningen 
 
6) Val av 2 justerare, tillika rösträknare 
Håkan Sundkvist och Håkan Sjödin 
 
7) Ekonomisk rapport – se bilaga 1.  
Vi har en god ekonomi trots inställda aktiviteter pga corona. Inköp av gräsklippare gjord.   
 
8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildningssektorn/HUS – Kurserna har anpassats efter corona. 
Kurserna hålls utomhus. Högt tryck på valpkurser. Höstens kurser planeras. Det 
kommer komma kortare kurser.  

b) Rasutvecklingssektorn/MH - vilande 
c) Bruks/Lydnadskommittén 

Har haft en lägre och högre tävling i vår. Kommer 3 tävlingar i höst, appell, lägre och 
högre. Skärgårdscupen blev tyvärr inställd.  
Finns ett önskemål om funktionärsutbildning i spårläggande.  
Datum vi ansökt om för tävlingar 2021: 2/5, 30/5, 26-27/6, 5/9, 19/9, 3/10 

d) Agilitykommittén 
Träningstävling på lördag 22/8, vill man vara funktionär får man gärna anmäla sig till 
Kerstin. Kerstin är färdigt tävlingsledare.  

e) Rallylydnadskommittén 
Haft en skrivarutbildning. Har ett kommittémöte inbokat då de ska planera tävlingar 
för 2021.  

f) Specialsök- och Nosework kommittén  
Vi har haft 3 tävlingar, med ca 60 tävlande. Vi har även arrangerat några 
specialsökstävlingar. Vi har behövt ställa och in flytta några tävlingar pga. corona. Vi 
planerar att arrangera KM i november istället för augusti. Vi kommer vara värd för DM 
i NW 31/10. VI har färdigställt en specialsöksvägg.  

g) Mondioring 
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När planen är färdig kommer Mondioringen ha infoträff och uppvisning. De planerar 
för att arrangera träningstävlingar 2021 och sedan officiella 2022. De har haft en 
uppvisning på Värmdö BK.  

h) IGP 
Tränar på som vanligt, tisdagar 18.30. Håller på att utbildar ekipage och funktionärer 
för att kunna arrangera tävlingar. Många i kommittén hjälper till i andra klubbar och 
får på så sätt kunskap och erfarenhet till att kunna arrangera egna tävlingar i 
framtiden. Nästa år så öppnas många nya möjligheter upp inom IGP, man kan bla 
kombinera grenarna skydd/lydnad/spår lite mer fritt. Det kommer också till en ny gren 
Stpr 1, 2 3, - Uppletande, se bifogat domarprotokoll.  

i) Anläggningen 
Vi har haft en fixardag den 14/6. Vi har klippt gräs, tegelväggen i spec sök 
färdigställdes, målat fasad, fyllt på med grus i trappan vid agilityplan, fixat stolpar i 
staketet runt planerna. Håkan, Håkan och Buster ska ta tag i att klippa ner gräset runt 
planen.  

j) Kökskommittén 
Vi har inte längre någon ansvarig för köket. Tillsvidare kommer varje kommitté 
ansvara för att köket bemannas vid arrangemang. Mötet beslutar att det inte kommer 
serveras lagad mat vid tävling men lättare fikaservering.  

 
k) Hemsidan/ PR-info – Elin Näslund har tagit över ansvaret för hemsidan. Fortsätt 

som tidigare mejla information samt felaktigheter till Elin. För att hålla en uppdaterad 
kalendern är det även viktigt att  

 
9) Revidering av normalstadgar 2020-07-01 
Störst förändring för oss är att valberedningen tidigare ska lämna in förslag på nästa års 
styrelse till styrelsen.  
 
10) Övriga frågor 

a) Haninge hundhall – agilitykommittén har tider bokade i Haninge hundhall som de 
undrar om någon vill ta över, annars avbokar de platserna. Kerstin lägger ut tiderna på vår 
medlemssida på Facebook.  

b) Logga och klubbkläder – Inför arbetet med att kunna beställa in klubbkläder har vi 
börjat se över vår logga. Den logga vi har finns i dålig upplösning och behöver ritas om hos 
firman som ska. Vi har två alternativ den gamla loggan och SBKs logga.  

 
Mötets röster: 11 röster på gamla loggan och 16 röster på SBKs logga.  
 
Klubbkläder kommer att beställas från www.thebrandstudio.se och hittas på 
www.klubbtryck.se 
 
 
11) Mötet avslutas 19.53 
 
 
 
__________________________________  _____________________________________ 
Ordförande          sekreterare 
 
 
 
 
 
__________________________________  ______________________________________ 
Justerare           justerare 

http://www.thebrandstudio.se/
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