
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
9 augusti 2021 
 
§ 45-55, No 5 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Åsa Fernström, suppleant  
 
Frånvarande: 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Annica Carlsson, ledamot 
Viveca Ericsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
 
§ 45 Mötet öppnas – Maria öppnar mötet. 
 
§ 46 Val av justerare – Åsa och Håkan. 
 
§ 47 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes. 
 
§ 48 Föregående protokoll – lades till handlingarna. 
 
§ 49 Ekonomisk rapport. 

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

 
§ 50 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 
Vi har börjat få in intresse att hålla kurs, vissa kan ev redan ligga på hemsidan. Valpkurs som 
skulle blivit av i somras ställdes in pga få deltagare.  
 

b) Bruks/Lydnads kommittén 
Har legat lågt men vi har ett möte denna vecka och börjar planering för höstens tävlingar. 



 
c) Agility kommittén 

Vi har haft 2 tävlingar uppdelat på 2 dagar vardera och det var många starter och många 
tycker vi har en sådan trevlig klubb och att det flyter på. Tyvärr fick vi funktionärs tapp de 
flesta av dagarna men vi var några tappra. Nya rosetter är beställda då de gamla tagit slut å 
de är så uppskattade å fina. Även fina Diplom är inköpta och mycket uppskattad. Ny kurs för 
nybörjare kommer även börja nästa vecka. Conny och Kerstin är anmälda till A1 agility 
instruktörer utbildning i oktober. KM 2021 ska vi hitta något datum för i höst. 
På medlemsmötet kommer rosetter för KM 2020 och årets hund att delas ut. 

 
Hooper rapport  
Hindren har äntligen kommit då de har varit försenade då hela Sverige har börjat att 
beställa. Vi har några kurstillfällen online kvar så vi har planer på att ha en prova på dag i 
september-oktober.  
 

d) Rally kommittén 
Rallytävling 12/9-2021 dubbla mästarklass. 
Planerade tävlingar 2022 : 
16/6 Dubbla mästarklass 
 

e) Specialsöks- och Nosework kommittén 
Tävling NW 1/8 
DP NW1 och NW2 onsdag 11/8  
Tävling NW3 14/8 
Flera prov i specialsök kommer under hösten.  
Ev kommer det även kurser i NW och specialsök under hösten.  
 

f) Mondioring  
Fortsätter träna.  
 

g) IGP 
Vi har varit delaktiga vid genomförandes av en IFH-V spårtävling dvs planering av mark och 

spårfördelning o markering av 10 spår och i övrigt assisterat provledaren från SSBK. Nu 

jobbar vi med vår egen första tävling på NBK den 18 och 19 september. Avdelningar, IGP1-3, 

BSL 1-3 samt BH-VT. IGP lägret på klubben har genomförts med många engagerade förare o 

hundar. Under senare tid har flera av våra förare o hundar deltagit på olika läger. Ett läger på 

Karlsborgs Brukshundklubb under fyra dagars intensiv träning och ett annat intensivt 

träningsläger har genomförts under 5 dagar i Södertälje. Vi kör på som vanligt på tisdagar nu 

under hösten kl 18 – 21 o på vissa helger kör vi spårträning beroende på marktillgång. Antal 

medlemmar i gruppen är för närvarande 16 st. Inköp av utrustning för tävlingen har gjorts 

eventuellt ser vi behov av ”staket” som avgränsning av tävlingsplanen. 

h) Köks kommittén 
Kerstin är fortfarande behjälplig med inköp men har inte längre ansvar för köket.  
 
 
 



i) Hemsidan  
Elin önskar få in mer information från de olika kommittéerna inför tävlingar för att hålla 
tävlingsinfon mer levande.  
 

j) Anläggningen  
Gräsklipparen har medlemmar haft svårt att starta men det är att batteriet måste 
underhållsladdas mellan klippningarna. Håkan har gjort en infolapp som sitter på 
gräsklipparen.  
För att inte behöva vänta längre på grävskopa för belysningen så ska vi hyra en skylift för att 
få upp belysningen på befintliga stolpar.  
Uppletanderutan behöver fixas till innan den 18-19/9, Åsa och Håkan ser till att det blir gjort.  

 
§ 51 Övriga rapporter – inga rapporter. 
 
§ 52 Skrivelser – inga skrivelser.  
 
§ 53 Övriga frågor 

a) Fixardag – prel 2/10 Maria ska höra med Tomas om han kan ha 
mentalitetsföreläsningen i samband med fixardagen.  

b) 80års firande av klubben – förslag på datum 4/12, Elin kollar upp pris och lokal.  
c) Medlemsmöte 18/8  
d) Miljöbana – vi är positiva till att bygga upp en miljöbana men vi behöver se över var 

vi kan tänkas ha den.  
 
§ 54 Nästa möte – Medlemsmöte 18/8 19.30 
 Styrelsemöte 13/9 19.00 
 
§ 55 Mötet avslutas – Maria avslutar mötet 
 
 
 
 
 

 

 


