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Protokoll från styrelsemöte 18 augusti 2020 
§447-§459, No 5 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
 
Frånvarande: 
Johnny Geayner, suppleant 
Viveca Ericsson, ledamot 
 
§ 421 Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 18:05 
 
§ 422 Val av justerare – Annika Carlsson och Håkan Sjödin 
 
§ 423 Dagordningen fastställdes 
 
§ 424 Föregående protokoll – föregående protokoll justerades.  
 
§ 425 Ekonomisk rapport 

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

 
§ 426 Rapport från revisor – ingen rapport 
 
§ 427 VU-beslut – inga VU-beslut 
 
§ 428 Rapporter från kommittéer och sektorer  

a) Hundägarutbildningssektorn 
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Vi har haft en valpkurs under sommaren och en som snart börjar som det varit kö till och 
vi ska ha en till inom kort. Ulrica Dahlstrand är på slutspurten av sin utbildning instruktör 
specialsök och haft en mkt uppskattad ”kurs i kursen” i sommar. 
Fler olika kurser efterfrågas och mail har nyligen gått ut till alla instruktörer om att hålla 
kurs och vi väntar på svar. En har redan sagt att hon är beredd att hålla kurs, fler kommer 
det bli. 
Vi har sett till så det är möjligt att hålla kurs utomhus och begränsat antalet deltagare så 
det ska kännas säkert och följa gällande regler. 
Vi kommer lägga om upplägget på kurser i höst där vi kommer satsa mer på korta kurser i 
bara ett eller två moment. Sen kan man köpa en eller flera delar och därmed pussla ihop 
sin egen kurs. 
Instruktörsmöte är planerat till i början av september där vi lägger upp höst och vårens 
kurser. 
Finns ett önskemål om att HUS får kontakt med övriga kommitter, framför allt agility och 
rallylydnad. Vi beslutar att vi inför samrådsmöten med styrelsen och alla kommittéer.  

 
b) Bruks/Lydnads kommittén 
Skickat in nästa års tävlingar. Ska börja planera för akl spår den 6/9. Sen har vi lkl och hkl 
spår 20/9 och lydnadstävling 4/10. Hur är det med servering på tävlingar? 
Vi kommer inte öppna serveringen med tilllagad mat men vi lyfter frågan på 
medlemsmötet om vi ska ha självservice med läsk och fikabröd.  
Maria väntar på nytt datum från Fredrik ang uppföljning på spårmötet.  

 
c) Agility kommittén 
Inga Officiella tävlingar får köras ännu. 
Träningstävling 22/8   
Träningstävling 12/9 vi vill se hur första träningstävlingen tar vid.  
Vi vill köpa in nummerskyltar som kostar 890 kr då de gamla är trasiga och man vill ha en 
lätt och en svår bana uppnumrerad vid träningstävlingar och när riktiga tävlingar 
kommer för 2 att kunna köra två banor samtidigt.  
4 meters tunneln som har försvunnit och polisanmälts har ej kommit tillbaka och vi 
känner att vi avvaktar med att köpa en ny tills nästa år så vi ser hur tävlingarna blir.  
KM kommer att gå av stapeln 19 sep eller 26 sep beroende på antalet   
Kurser: Linda Enberg är tillfrågad och ska återkomma med datum så vi kan sätta ihop en 
kurs för tör tävlingsvana klassa 2 – 3  
Även Nathalie Mårtenson är tillfrågad om hon kan hålla en nybörjarkurs med fortsättning 
beroende på antal anmäldas nivå.   
Agilitykommittén har tidigare bokat tider i Haningehundhall men kommer avboka de 
tiderna för att istället boka i AW arena.  

 
d) Rally 
Vi i rallyn kommer delta på medlemsmötet. 
Vi vill bara rapportera till styrelsen att vi har tävling den 29-30/8 & kommer ha ca 200 
starter (vi håller oss till Max 50 unika förare/dag). 
Vi har beställt minimalt med rosetter som vi behöver till tävlingen gen. Vi har frågat på 
FB om flera kommittéer var intresserade att beställa tillsammans men vi fick inget 
gensvar. 
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e) Specialsök och Nosework 
Årets planering har blivit ändrat pga pandemin. Några tävlingar har blivit flyttade i tid 
och någon har blivit inställd.  
Fram till dags datum har vi genomfört 3 officiella NW tävlingar med 61 tävlande samt tre 
specialsöksprov. 
För resten av året så har vi planerat att genomföra två NW tävlingar den 9/9 och 5/12 
samt vara värdklubb för årets Distriktsmästerskap i NW som går av stapeln den 31/10. 
Vi kommer även att genomföra två Specialsöksprov den 10/10 samt den 13/12. 
Årets KM som ursprungligen var tänkt att ske i augusti har vi nu flyttat fram till den 1/11. 
Under sommaren har vi färdigställt sökväggen för specialsöket.  

 
f) Mondioring 
Önskar köpa in mer material till det sista hindret, ca2000kr. Vi säger OK till det.  
 
g) IGP 
IGP gruppen har tränat på som vanligt under sommaren. Fokus på lydnad och 
skyddslydnad. Vi vill fortsätta att träna på tisdagar 18.30 även nu under hösten. 
I tisdags hade vi en figge på besök och de som ville fick köra lite skydd. Kul tyckte alla. 
Det kanske vi kommer att göra om någon gång i höst. 
 
Vi har några som varit ute och tävlat, 2 har kört startklass och blivit uppflyttade. 1 har 
kört BH prov och blivit godkänd. 1 har kört IGP 3 med godkänt resultat. 
Några skall tävla appell spår nu i höst. 

De flesta har unga hundar, så nästa år kommer nog fler ut och börjar tävla 😊 
 
Skul och hinder mm funkar kanon och vi är nöjda med det material vi har fått köpa in via 
klubben. 

 
h) Kökskommittén – Kerstin Nilsson har gjort inköp till köket, läsk och fikabröd.   

 
i) Hemsidan –  Klubben har övertagit ägandet av domänen nynasbk.com och 

webbutrymmet. Var skriven på Carin Berggren men står nu på klubben med Elin som 
kontaktperson. Mejlat (12/8) berörda som saknar bild på hemsidan.  

 
j) Anläggningen – Sommarens städdag inträffade den 14 juni. Gräs klipptes, fasaden 

mot parkering målades, stugan städades och staketet kollades. Taket över vår 
uteplats färdigställdes. Mondioring gänget byggde hinder och satte staket mot 
järnvägen. Den nya gräsklipparen demonstrerades och de närvarande fick provköra 
maskinen. 

 
§ 429 Övriga rapporter –   
 
§ 430 Skrivelser –  
 
§ 431 Övriga frågor 

a) Inköp av tält – vi tar frågan på medlemsmötet.  
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b) Nynasbk har blivit tillfrågade att arrangera kvaltävling till nordiska mästerskapen. Vi 
säger ja till detta. Linda tar frågan vidare till rallykommittén. 

c) Samrådsmöte – vi kommer börja med samrådsmöten mellan styrelsen och 
kommittéerna för att öka samarbetet och kommunikationen.  

d) Aktiveringsbana – HUS önskar skapa en aktiveringsbana där medlemmar kan aktivera 
sina hundar. Förslaget är att anlägga den i skogen bakom prispallen. Vi säger ja till 
detta och Håkan och Micke pratar med markägaren.  

e) Chodsky pez klubben önskar arrangera en tävling den 17/10 här på klubben. Vi säger 
ja till detta.   

f) Studiefrämjandet – Kerstin önskar hjälp hur hon anmäler aktiviteter till 
studiefrämjandet. Kerstin ska kontakta Camilla Hjort för att få hjälp med detta. Maria 
ska ta reda på hur mycket pengar som studiefrämjandet får gentemot oss.  

 
§ 432 Nästa möte – 29/9 kl 19.00 
 
§ 433 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet kl.  
 
 
Protokollet justeras: 
 
___________________________________    ______________________________________ 
Ordförande       Sekreterare 
 
    
___________________________________   ______________________________________ 
Justerare     Justerare 
     


