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Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
1 mars 2021 
§ 1-11, No 1 
Digitalt via Zoom 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
Åsa Fernström, suppleant 
Inger Nylén, revisor 
 
Frånvarande:  
Viveca Ericsson, ledamot 
 
§ 1 Mötet öppnas – Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 
§ 2 Val av justerare – Ulrica och Kerstin valdes till justerare.  
 
§ 3 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Föregående protokoll – föregående protokoll lades till handlingarna.  
 
§ 5 Ekonomisk rapport. 

a) Verifikationslista, bilaga 1. 
b) Resultatrapport och balansräkning för perioden, bilaga 2. 

Då vi inte haft någon verksamhet som givit intäkter ännu detta år ligger vi just nu 
back.  

 
§ 6 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn  
Vi har fått in så pass många som är intresserade av valpkurs att vi ska försöka få till 
det inom kort. Fler kurser ska planeras med ”startvecka” så man har något att anmäla 
sig till och sikta mot, men med reservationen då kring restriktionerna. 
Tisdagen den 16/3 har vi instruktörsmöte ang. kurserna och framtiden. 
 

b) Bruks/Lydnads kommittén  
Inget att rapportera 
 

c) Agility kommittén  
Allt ligger i ide tills vi får börja träna inomhus för Sbk.  
 

d) Rally kommittén 
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Inget att rapportera 
e) Specialsöks- och Nosework kommittén 

NW tävlingarna som var planerade 1/4 och 5/4 kommer att flyttas fram. Behövs mer 
funktionärer till NW tävlingarna, Elin lägger ut om det på hemsidan.  
Specialsöksprov 27-28 mars. Fullbokade. Troligtvis på Jursta båda dagarna.  

 
f) Mondioring  

Inget att rapportera. 

g) IGP  
Vi i IGP gruppen tränar inomhus i ridhus på Berga NBG hela mars ut.  
Varannan vecka kör vi skydd med Toni, och varannan vecka kör vi lydnad. 
Snart kommer vi dra igång och spåra på helgerna igen om vädret tillåter. 
 
Håkan, Håkan och Christel kommer att gå provledare utbildning under sista helgen i 
feb och första helgen i mars tillsammans med SSBK. Vi hoppas att vi sedan kan ragga 
domare och figge och köra någon tävling nästa år. Kanske vi kan fjäska för Fredrik 
Steen nu när han skall öppna Hundhall i Grödby. 
 
Vi kommer ha ett läger i maj, den 21-23, detta kör vi i egen regi och hjälper varandra, 
med spår, lydnad och skyddslydnad.  
 
Om styrelsen samtycker så vill vi gärna köpa in två små gula skul så vi får full 
uppsättning likvärdiga och i samma färg?  
Vi kommer försöka sälja de gröna, men vet inte hur det kommer gå, då de är stora 
omoderna och tunga. 
 
Inga beslut om skul fattas innan vi har fått in prisuppgifter. Elin har bett om det men 
inväntar svar från Christel.  
 

h) Köks kommittén – Kerstin Nilsson kommer fortsätta vara behjälplig men vi behöver 
få in folk i en ny kökskommitté. Vi lyfter frågan på nästa samrådsmöte.  
 

i) Hemsidan 
Lagt in årets hund och KM. Uppdaterat namn på styrelsen- och förtroendevalda.  
Lagt in årets möten. 

 
j) Anläggningen  

Stolparna till belysningen är lämnade på klubben. Vi måste beställa fästen till 
lamporna och vi behöver dra fram kablarna.  
Vi behöver ha en fixardag så vi kan röja ut ladan, vi bestämmer datum för möte 
längre fram.   
Ena grilltunnan har gått sönder i botten, Håkan fixar en ny.  
 

§ 7 Övriga rapporter –  
 
§ 8 Skrivelser –  
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§ 9 Övriga frågor 
a) HLR kurs – Kristina har föreslagit en kvällskurs som hålls via zoom, kostnad för den 

skulle vara 7500kr. Kursen är inriktad på första hjälpen och sjukvård för hund. Vi 
avvaktar och ser över om vi kan hitta likvärdig föreläsning för en mindre summa av 
någon mer lokal samarbetspartner.  

b) Info från studiefrämjandet – Elin redogjorde för det informationsmöte av 
Studiefrämjandet. Vi bordlägger frågan kring om vi ska fortsätta samarbeta med 
Studiefrämjandet till nästa möte.  

c) Städ- och gräsklippningsschema 2021 
Diskussion kring hur vi ska göra med städ och gräsklippningsschemat under året. 
Mycket diskussioner förra året kring vems ansvaret är att flytta material som står på 
planerna. Vi fortsätter med det schema som vi har idag. Den som klipper skriver på 
medlemssidan på Facebook när den ska klippa. Medlemmar från respektive 
kommitté får hjälpas åt att se till att material flyttas bort eller ihop inför klippning 
annars klipps det runt. Kerstin skriver schema för både städ och klipp.  
 

d) Föreläsningar  
Vi hade en planerad föreläsning i vintras som ställdes in, hur går det med den? Ulrica 
kontaktar Nathalie och frågar hur det går. Önskemål är att föreläsningen hålls framåt 
våren så vi kan vara utomhus.  
Maria har föreslag på att vi ska arrangera en mentalitetsföreläsning, föreläsningen 
riktar sig till förare som håller på med Bruks och Specialsök. Föreläsare är Thomas 
Gutenlöv och kostnad är 2000kr. Avgift för medlemmar att gå skulle vara ca 100kr.  
Lotta Bauer kan erbjuda en trivselföreläsning om sina temaresor till Afrika. Berätta 
om sina resor och djuren. Förslag att lägga denna föreläsning i anslutning till en 
fixardag eller medlemsmötet den 17/5. 
Mötet beslutar att Maria arbetar vidare med dessa två föreläsningsförslag.  
 

e) Årsmöte distriktet 20/3 kl11.00 
Elin eller Annika går på årsmötet.  
 

f) Klubben - Mycket slarv med grindarna in till plan vilket gör att elen inte fungerar i 
staketet. Obehöriga som rört sig runt hundklubben, Maria ber alla vara extra 
uppmärksamma kring folk som rör sig runt hundklubben. Elin lägger ut en 
påminnelse, kring grindarna och att folk ska vara uppmärksamma på obehöriga 
människor som rör sig på klubbens område, på hemsidan och Facebook.  

 
§ 10 Nästa möte – 21/4 kl:19.00, vår kontaktperson på studiefrämjandet kommer närvara på 
nästa styrelsemöte.  
 
§ 11 Mötet avslutas – Maria tackar och avslutar mötet. 
 
 
 


