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Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
 
21 april 2021 
§ 12-22, No 2 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Åsa Fernström, suppleant 
 
Frånvarande:  
Linda Penttilä, vice ordförande 
Viveca Ericsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
 
Mikaela Rylin, kontaktperson för Studiefrämjandet informerar, innan mötet öppnas, om 
Studiefrämjandets verksamhet samt svarar på frågor. 
 
§ 12 Mötet öppnas – Maria öppnar mötet 
 
§ 13 Val av justerare – Annika och Åsa  
 
§ 14 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes.  
 
§ 15 Föregående protokoll – lades till handlingarna.  
 
§ 16 Ekonomisk rapport. 

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

 
§ 17 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 
Valpkurs med fullt deltagande startar vecka 17. Kurs i Specialsöks kurs startar 4/5 
Spårkurs start 8/5 Rapportkursen skjuts framåt pga. för få deltagare. Möte 14/4 för 
fortsatt planering framåt.  

b) Bruks/Lydnads kommittén 
Tävlingarna i maj och juni ställs in.  
 

c) Agility kommittén  
30/4 plockar vi undan alla agilityhinder så de inte står i vägen för rallylydnaden som 
skall var 1/5 
2/5 13:00 plockar vi ut alla hinder ur containern och ser över dem och byggen en 
bana som vi tränar på. 
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10/5 – 16/5 kommer vi att anordna så att OnlineCup Mushuhoppet bana står uppe 
del 1 där Tina Karlsson är Domare 
17/5 – 23/5 5 kommer vi att anordna så att OnlineCup Mushuhoppet bana står uppe 
del 2 där Tina Karlsson är Domare 
 
Fråga till Styrelsen: KM i ag för 2020 kan det anordnas ute så vi max är 8 personer i 
varje grupp med funktionärer?  
Beslut: Ja, agilityn får genomföra sitt KM, vill de genomföra nu ska de se till att göra 
det coronasäkert. Vill de ha en större tävling ska de avvakta tills restriktionerna 
släpps.  

 
d) Rally kommittén 

Vi hade kommittémöte 1/3 
Planerar för inbjudan banträning den 1 maj, 32 platser men idag bara 10 anmälda. 
Vi ställer in Skärgårdscupen då allt är så osäkert, i stället planerar vi för 2X M 
lördagen 2X A söndagen samma helg. 
Vi tittar åter igen på ev. tematräffar för medlemmarna i rally. 
Planerar en kurs i höst då Linda snart är utbildad nordisk tränare.  

 
e) Specialsöks- och Nosework kommittén 

3 prov i Specialsök. Noseworktävlingarna för våren har flyttats fram. 25/5 blir det ett 
prov i Specialsök klass 1.  
 

f) Mondioring  
Haft en byggdag den 11/4. Kommer ev samarbeta med IGP för ett  

 
g) IGP  

Inomhusträningen är slut nu och vi har börjat träna ut på tisdagar mellan 18.30-21 
igen. 
Vi hjälps åt att utveckla varandra. 
Vi har pausat skyddet ett tag då vi behöver jobba med lite andra dela allihopa. 
Vi spårar tillsammans 1 gång per vecka. 
Vi håller också i skotträningen på onsdagar under april månad. 
Vi kommer att ha ett läger på klubben 21-23 maj där vi kommer ställa upp husvagnar, 
ha lite grillkvällar och njuta av hundträning och eventuellt lite vin. 
Vi kommer troligtvis att anordna lite störningsträningar framåt maj/juni. 
Hundmöte, möte av bilar, barnvagnar, cyklar, joggare mm. Samt även uppbunden 
platsliggning med störning. Allt detta ingår i BH provet och det är bra att träna innan. 
Vi bjuder in fler att vara med på detta på klubbens FB sida. 
 

Vi har stämt av prel. placering av bruksstegen med Micke H och Håkan S Vi kommer 
påbörja uppsättning av den nya nu under försommaren (stämmer av exakt placering 
innan vi monterar upp den) 
 
Vi har diskuterat att ha en IGP/FH spårkurs med Mathias Samuelsson till hösten, Hör 
får vi dock återkomma lite längre fram. 
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h) Köks kommittén – Vi öppnar upp köket med lite lättare fikabröd, kaffe och dricka.  
 

i) Hemsidan – HUS ska lägga in koder på sina kurser så Kerstin ser vilka pengar som 
kommer från vilken kurs, Kerstin kontaktar Nathalie.  

 
j) Anläggningen – Finns planer på att bygga en trapp mot ladan för att kunna 

underlätta in och utgång från sidan mot klubbstugan. Batterier ska köpas in till 
ormskrämarna vid plan. Fixardag behövs.   

 
§ 18 Övriga rapporter – inga rapporter. 
 
§ 19 Skrivelser – inga skrivelser. 
 
§ 20 Övriga frågor 

a) Priser vid bokning av planer och klubbstugan – vi reviderar priserna.  
b) Fixardag – 15/5 kl 10.00 
c) Hundens vecka – Studiefrämjandet har bjudit in till ”Hundens vecka” Vi har redan 

inplanerade tävlingar helgen före och efter och planerar att göra någon mer aktivitet 
under veckan.  

d) Kurs i första hjälpen – Åsa har frågat sina kollegor om någon vill hålla första hjälpen 
kurs. Ej fått napp ännu, men fortsätter fråga.  
 

§ 21 Nästa möte – Styrelsemöte kl.18:00 och medlemsmöte 17/5 maj kl.19:30  
 
§ 22 Mötet avslutas – Maria avslutar mötet 
 

 


