
 
 
Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
17 majl 2021 
§ 23-33, No 3 
 
Närvarande:  
Linda Penttilä, vice ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
 
Frånvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Viveca Ericsson, ledamot 
Åsa Fernström, suppleant  
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
 
§ 23 Mötet öppnas – Linda öppnar mötet 
 
§ 24 Val av justerare – Håkan och Annika 
 
§ 25 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes. 
 
§ 26 Föregående protokoll – läggs till handlingarna.  
 
§ 27 Ekonomisk rapport. 

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

 
§ 28 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 
HUS har alla annonserade kurser fulla. Rapport har startats och avslutas den 9/5, 
Specialsök, valpkurs, agility prova på och spårkurs. Det kommer starta en valpkurs 
efter midsommar med mig och Bodil. jag försöker hitta datum för SÖK-prova på. och 



vet att flera instruktörer tittar på kurser och datum till hösten. Vi kommer ha en träff 
för alla instruktörer i maj/juni, datum ej satt än. 
 

b) Bruks/Lydnads kommittén 
 

c) Agility kommittén  
Vi har plockat ut alla hinder ur containern och städat den. Trappen är rensad och 
ormskrämmorna är ditsatta. 
Online träningstävlingarna är fullt igång så nya banor hela tiden.  
Nathalie Mårtensson kommer att hålla en prova på kurs på 2 tillfällen 27/5 och 3/6. 
KM för 2020 kommer att hållas v23 eller v24 
Årets hund och Rookie skall utses. 

 
d) Rally kommittén 

Sedan ert senast möte har vi genomfört banträning för mästarklass och avancerad 
klass 1 maj. 
Det var 16 betalande =1600 kr -200 kr ( som vi handlade fika , mackor mm för ) så en 
vinst på 1400 kr blev det. 
Det var bara en medlem som missat att hela klubben var bokad så vi avvisade denne. 
Vi ska fundera om vi ska göra om detta men då med mästare och nybörjare . 
Det är en hel del arbete med detta och långa dag för de få funkisar som är på plats. 

 
e) Specialsöks- och Nosework kommittén 

Genomfört prov i klass 1 och klass 2 i specialsök. 25/5 blir det ett prov i klass1 i 
specialsök. NW tävlingarna som varit planerade har ställts in pga corona, planeras en 
tävling den 6/6. 

 
f) Mondioring  

Linda har köpt in en tunnel till mondioringen. Tisdagsträningarna är igång. Planerar 
att bygga en palisad. Ladan är rensad så mondioringens material kommer flyttas dit.  

 
g) IGP  

Vi kommer att ha läger som planerat den 21-23 maj. 

Då kommer vi börja jobbet med att flytta bruksstegen. 

Vi kommer också titta på hur vi skulle kunna spärra av planen på kommande 

tävlingar. Vi planerar för att ha vår första IGP tävling den 18 september, vi har skickat 

ut frågor både till figge och domare. Vi återkommer i frågan när vi fått alla detaljer på 

plats. I övrigt tränar vi på på tisdagar med lydnad och skyddslydnad, samt spårar på 

helgerna. 

 

h) Köks kommittén – inget nytt. 
 

i) Hemsidan – gräsklipparschemat och städschemat ska läggas in.  
 

j) Anläggningen – Fixardag 15/5, rensat ur skräp från ladan, påbörjat målning på 
fasaden, rensat ogräs och sly runt planen. Håkan sätter upp en to do list så kan 
medlemmar hjälpas åt hela året och inte bara under fixar/städ dagarna. 



Underhållsladdare inköpt till gräsklipparen. Håkan har kontakt med killen som ska 
sätta ner stolparna till belysningen, sker förhoppningsvis under veckan.  

 
§ 29 Övriga rapporter – inga rapporter. 
 
§ 30 Skrivelser – inga skrivelser. 
 
§ 31 Övriga frågor 

a) Nyckelpolicy – alla som är medlemmar får möjlighet att kvittera ut en nyckeltag så 
länge de är betalande medlemmar. När du slutar som betalande medlem så stängs 
nyckeltagen ner. När vi pratade om nyckelpolicy kom vi in på en diskussion kring 
gräsklipparschemat, vi diskuterade hur vi ska göra för att få medlemmar att ställa upp 
och hjälpa till att klippa gräset. Vi bordlägger diskussionen till nästa möte.  

b) Brukssatsningar – Vi behöver öka våra bruksaktiviteter, inhyrd instruktör till en 
personsökskurs är bokad, kursen är full.  

c) Staket, dela av plan och runt om – vi diskuterade kort, fortsätter diskussionen på 
nästa möte då vi ses fysiskt på klubben.  

d) Hoopers – ny gren, som ännu inte är officiell, Conny har gått en kurs och är 
intresserad av att lära sig mer och även hålla kurser i hoopers på klubben. Mötet är 
positiva till att Conny går instruktörskurs och att vi köper in ett startkit med hinder 
men då det inte är många på plats tar vi upp frågan i vår FB grupp, Kerstin skriver ett 
inlägg, och så fortsätter vi diskussionen där.   

 
§ 32 Nästa möte 14/6 kl:19.00 
 
§ 33 Mötet avslutas – Linda avslutar mötet. 
 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Ordf. Linda Penttilää   sekr Elin Näslund 
 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Justerare    Justerare 

 


