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Protokoll styrelsemöte 29 september 2020 
§ 460–4, No 6 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Viveca Ericsson, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
Johnny Geayner, suppleant 
 
Frånvarande: 
 

§ 460 Mötet öppnas 
 
§ 461 Val av justerare 
 
§ 462 Fastställande av dagordningen 
 
§ 463 Föregående protokoll 
 
§ 464 Ekonomisk rapport. 

a) Verifikationslista. 
b) Resultatrapport och balansräkning för perioden  

 
§ 465 Rapport från revisor  
 
§ 466 VU-beslut. 
 
§ 467 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn  
Sen förra styrelsemötet har vi haft möte och intruktörsträff. På träffen samlades de 
instruktörer som kunde och åt lite mat och sen diskuterade vi höstens och vårens kurser. 
Det vi kommit fram till är att vi inom kort kommer lägga ut på nätet: 
1 valpkurs 
1 grundkurs höst 
1 grundkurs vår 
1 agility nybörjare start 13/1 
Vi diskuterar ett par olika specialkurser. En rapportkurs, vi kollar upp möjligheten till en sök-
kurs. Vi behöver även ha kurs i rally.  
Vi har fått in en ny instruktör i klubben (minns inte namnet nu, det kommer säkert snart) 
som vi är väldigt glada för och fasar in henne långsamt.  
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Den 29/11 tänkte vi ha en adventsshow med glöggmingel med uppvisning av olika sporter. Vi 
har påbörjat att prata med kommittéer med aktiviteter så som igp, mondioring, lydnad, 
bruks mm 
 
Vi har också återigen diskuterat möjligheterna till att bygga en aktivitets/aktiverings-bana 
bakom prispallen men det behövs godsets godkännande och vi kan inte driva det helt själva 
utan behöver hjälp av andra. Tanken är att även kunna bjuda upp allmänheten, nya 
medlemmar, kanske ta en 20 kr och försöka få fler medlemmar på köpet.  
 
Vi har pratat och diskuterat kring träningsgrupper där vissa fungerar mindre bra för klubben. 
Bla kommer det in folk i rallyn som troligen inte är medlemmar och får så pass mycket hjälp 
av de duktigare ekipagen, att det blir onödigt för dem att gå kurs. = inga intäkter till klubben. 
Detta behöver adresseras av styrelsen och fundera på hur vi ska få bukt med. Först och 
främst behöver de vara medlemmar, hur kollar man det? Vi tror gruppen behöver hjälp. 
Detta problem har vi inte identifierat i någon annan grupp, men vi har heller inte undersökt 
saken närmare. Kanske någon generell policy som går ut officiellt till alla vore på sin plats.  
 
Vi måste också bli bättre på att få alla grupper att anmäla sina träningar till studiefrämjandet 
så vi kan äska bidrag för dessa träffar. 
 

b) Bruks/Lydnads kommittén  
Vi har haft akl spår den 6/9 med 8 deltagare varav 2 Nynäsekipage uppflyttade. 
Vi har haft lkl/hkl spår den 20/9 med 4+5 deltagare varav 2 Nynäsekipage uppflyttade i lkl. 
Samma helg fick vi 2 uppflyttade till hkl i Haninge. 
Träningstävlingar i bruks kommer hållas 5/10 och 2/11 
Km i bruks 24/10 och Km i lydnad 25/10. 
39 anmälda till lydnadstävlingen den 4/10 
Vi har många som tävlat bruks nu så vi ska försöka planera in vidareutbildningar för dom så 
dom kan komma vidare. t.ex momentträningsdagar. 
 

c) Agility kommittén  
De offentliga tävlingarna har kommit igång från den 13 september och vi skjuter på km:et 
och har det i awarena under vinterhalvåret  
Vi vill lägga till i statuterna att ag året räknas från 18 maj till 17 maj året därpå så årets ag 
hund kommer att koras på medlemsmötet efter den 17 maj 2021.  
Nummerskyltarna har kommit men ännu ingen faktura på dem. 
 

d) Rally kommittén   
Genomförde en 2 dagar tävling Mästarklass och Nybörjarklass i augusti med totalt ca 160 
starter. Har lagt in om en extra tävling, dubbla klasser den 18 oktober. 
Har nu 3 färdigutbildade rallyskrivare. 
KM 22 oktober. 
Har lämnat in tävlingar för 2021  
Kvällstävling 5-6 maj 
Skärgårdscupen i rally 11-12 sep 
Har fått frågan att stå som arrangör för NM uttagning 2022. Vi avvaktar svar från UG Rally. 
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Sofia Qvarfordt-Jarl har hoppat av kommitteen. 
 

e) Specialsöks- och Nosework kommittén  
 

f) Mondioring  
Inhägnad: 
Nästan hela planens nedre del är inhägnad. 
En fråga som vi funderar på. 
Skulle det funka med fast staket i mitten istället för portabel, kostnaden är nästan den 
samma och inför en tävling 2022 så måste det ändå vara fast. 
Palissaden bygga under hösten. 

g) IGP  
Allt rullar på för IGP gruppen. Vi tränar varje torsdag. Vi har en dialog med Toni tur och 
Mondiogänget om att få Toni till klubben några dagar i höst och köra skydd. 
Annars inget att rapportera. 

h) Köks kommittén  
i) Hemsidan 

Inget att rapportera 
j) Anläggningen  
 

§ 468 Övriga rapporter – Infomejl från SBK och distriktet ang. den digitala kongressen som 
hålls den 24–25 oktober. Vi uppmanas att gå in på länken i mejlet (alla har fått mejlet 
vidarebefordrat till sig) och läsa handlingarna inför kongressen. Har man några synpunkter 
man vill ska lyftas kontaktar man Gullevi Bergqvist på distriktet.  
 
§ 469 Skrivelser – skrivelse inkommen från Agilitykommitéen ang. inhägnandet av 
agilityplanen.  
 
§ 470 Övriga frågor 

a) Klubbens förhållningssätt kring Corona 
b) Medlemsmötet den 7/10 

 
§ 471 Nästa möte – 10 november kl 19.00 
 
§ 472 Mötet avslutas  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


