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Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
6 juni 2021 
§ 34-44, No 4 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Viveca Ericsson, ledamot 
Åsa Fernström, suppleant  
 
Frånvarande: 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
 
§ 34 Mötet öppnas – Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 35 Val av justerare – Åsa och Håkan 
 
§ 36 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes.  
 
§ 37 Föregående protokoll  

a) Nyckelpolicy – diskussion kring gräsklipparschemat. Är du aktiv och tränar på plan så 
är du med och klipper gräset.  

b) Staket, dela av plan och runt om. Maria önskar att vi ska hägna in hela 
lydnads/agilityplanen. Vi diskuterar frågan, behovet upplevs inte stort i styrelsen men 
vi lyfter frågan på ett medlemsmöte. Maria kollar upp prisuppgifter vad det skulle 
kunna tänkas kosta.  

 
§ 38 Ekonomisk rapport. 

a) Verifikationslista, se bilaga 1 
b) Resultatrapport och balansräkning för perioden, se bilaga 2 
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§ 39 Rapporter från kommittéer och sektorer 
a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 

Valpkurs i sommar start 6 juli. De kurser vi haft har varit fulla och uppskattade, fler 
kommer behövas och den 11 juni har vi en träff för de instruktörer som kan då. 
Förhoppningsvis får vi fler datum inför hösten att lägga ut.  
 

b) Bruks/Lydnads kommittén 
Planerade tävlingar för 2022 
1/5 appellklass spår 
22/5 lägre och högre klass spår 
2-3juli ev Skärgårdscup, måste kolla om det finns folk som vill hjälpa till 
4/9 appellklass spår 
18/9 lägre högre klass spår 
2/10 lydnad, alla klasser 
16/10 Elitspår 
 
7/5 IGP/bsl 
8/5 BH/VT 
10/9 IGP/bsl 
11/9 BH/VT 

 
c) Agility kommittén  

Vi hade KM 2020 i går 13/6 med 11 hundar, då vi tog in en blivande domare så var 
det extra kul så alla hade lika förutsättningar. 
Vi kommer att ha tävlingar i klass 3 19/6 och 27/6 sedan kommer vi att lägga in Klass 
1 tävling 24-25 juli om den blir godkänd. Vi kommer även titta på en klass 2 tävling 
senare i höst. Vi delar upp storlekarna så det inte blir så långa dagar och även Corona 
anpassat. 
Nathalie Mårtensson har haft prova på dagars kurs med 4 deltagare vid 2 tillfällen 
och det var väldigt uppskattat. Det kommer att bli en nybörjar kurs senare. 
Vi vill köpa in ett mät hjul. Då det gamla är väldigt voblit och ostadigt när man ställer 
ner den skall vi beställa köpa in 2 då vi mäter många banor nu när det är mycket 
onlinetävlingar.  
Däcket är sålt men ej säcken kommer att lägga ut det på nynäs köp och sälj om det är 
någon annan än agility Sverige som vill ha den. 
Vi skulle vilja köpa in en till 4 m tunnel då den andra är borta från förra året. 
Å lyckas vi bra med alla tävlingar så vill vi köpa in en digital tidtagning då det är ett 
måste i klass 3.  
Kul att allt kommer igång igen. 
Vi sa vid Årsmötet att vi skulle göra evenemang på fb när det händer något på 
klubben typ läger och tävlingar så man har mer kopp än att gå in på hemsidan varje 
dag. Det blev lite krock på nationaldagen när medlem åkte upp och ville träna, så vi 
kan väll bli bättre på det. 
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d) Rally kommittén 
Vi jagar domare mm till vår tävling i sep. 
Mästarklass träningsgrupp är avslutad på Studiefrämjandet. 
Träningsgruppen kör ändå vidare. 

 
e) Specialsöks- och Nosework kommittén 

Haft årets första NW tävling den 6/6 med 40 starter. Haft prov i specialsök, fler prov i 
specialsök kommer. 
Maria ska kolla upp datum för en föreläsning om hundens mentalitet.   

 
f) Mondioring – ingen rapport.  

 
g) IGP  

Vi har genomfört vårt eget lydnad/skyddslydnad/spår läger. Fint väder och bra 
träning. 
Vi har också flyttat stegen, och invigt den. Vi tycker att det blev bra. Nu har vi både 
en bruks och IGP plan. 
Vi planerar två tillfällen där vi kommer träna BH provets miljödel, troligtvis i juni/aug. 
Alla på klubben är välkomna att delta. 
 
Fredrik Steen har tackat ja till att döma vår IGP tävling och vi har frågat Tommy 
Andersson om han kan tänka sig att döma BH:t. 
Vi återkommer när vi fått svar. 
 
Vi behöver så småningom köpa in startflaggor, spårapporter och en pistol(en 6:a) för 
att kunna genomföra tävlingar framåt. Möjligt att vi kan låna både pistol och flaggor 
från SSBK till vår första tävling, men om vi går med lite vinst använder vi gärna de 
pengarna till att köpa ovan. 
 
Vi kommer också att hjälpa SSBK att anordna en IFHV tävling den 4juli. 
 
Vi har anmält till ordf och Micke Hjort att vi vill ha två tävlingar nästa år, dessa 
behöver samordnas med övriga tävlingar, dock behöver vi ta hänsyn till när vi tror att 
vallen är OK att gå på för bönderna. 
 
Vi fortsätter våra tisdagsträningar, där vi alla hjälps åt. Vi börjar bli ganska så många 
nu så vi får se om vi behöver strukturerar upp det hela lite mer. 
 

h) Köks kommittén – alla behöver bli bättre på att hjälpas åt att panta tomburkar. Vi 
lägger ut en ny efterlysning efter en kökskommitté.  

 
i) Hemsidan – mer uppdatering från kommittéerna önskas.  

 
j) Anläggningen – Vi väntar fortfarande på att få upp stolparna till belysningen, 

grävmaskinen som ska användas är fortfarande trasig.  
Håkan Sundkvist har kontakt med de som ska fälla träden som skymmer belysningen 
vid agilityplan. Önskemål finns att spara träd för att ge skugga. Att kapa träden för att 
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få fram belysningen prioriteras framför att behålla träd för skugga. Möss i 
tävlingsförrådet. Vi ser över möjligheten att ställa ut förråd vid IGP plan och 
mondioringsplan.  
BESLUT: Vi beslutar att agilityn får köpa in ett nytt mäthjul för ca1000-1500kr samt 
en ny tunnel för ca3500kr. Vi avvaktar med att köpa in digital tidtagning.  

 
§ 40 Övriga rapporter  

a) https://www.brukshundklubben.se/kongresshandlingar_2021 
b) Studiefrämjandet – Maria har tillsammans med distriktet haft ett möte med 

Studiefrämjandet och informerar om detta.  
 
§ 41 Skrivelser – Mejl med disciplinärenden från SKK, Elin vidarebefordrar dessa till 
tävlingsansvarige i bruks/lydnad, NW och agility.  
 
§ 42 Övriga frågor 

a) Distriktet önskar få in lista på aktiva MH figuranter. Vi har inga aktiva figuranter. Åsa 
ska prata med Micke Hjort och be honom kontakta markägarna för att fråga om det 
finns möjlighet att göra en ny MH bana. Maria ska kolla med distriktet om det finns 
några figurantutbildningar.  

b) Entréskylten – Kerstin har varit i kontakt med Thebrandstudio och de skulle kosta 
4400 att beställa en ny entréskylt från dem. Vi beslutar att göra det, Kerstin 
kontaktar dem ang. detta.   

 
§ 43 Nästa möte 9 augusti kl:19.00 
 
§ 44 Mötet avslutas – Maria avslutar mötet 21:03 
 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Ordf. Maria Gabrielsson    sekr. Elin Näslund 
 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Justerare    Justerare 
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