
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
13 september 2021 
 
§ 56-66, No 5 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Viveca Ericsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
Åsa Fernström, suppleant  
 
Frånvarande: 
Linda Penttilä, vice ordförande 
 

§ 56 Mötet öppnas 
 
§ 57 Val av justerare – Åsa och Håkan 
 
§ 58 Fastställande av dagordningen 
 
§ 59 Föregående protokoll – lades till handlingarna. 
 
§ 60 Ekonomisk rapport. 

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

Tävlingsverksamheten har börjat komma igång vilket syns i ekonomin, vi har ett 
plusresultat på ca 33.000kr 

 
§ 61 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 
Kurserna är igång.  

 
b) Bruks/Lydnads kommittén 
Inget att rapportera 



 
c) Agility kommittén  
Inget nytt men vi är några som tävlar å det går väldigt bra för alla 👌 vi skall se över vad 
som behövs i material till taket som skall byggas bredvid containern.  
Km skall planeras i i höst/vinter  

 
Hooper  
Vi kommer att planera för en prova-på kurs i oktober då vi nästan är färdiga med 
online kursen.  

 
d) Rally kommittén  
Inget att rapportera 

 
e) Specialsöks- och Nosework kommittén 
Tävling 18/9 NW2 

 
f) Mondioring  

 
g) IGP  
Vi i IGP gruppen planerar för full för vår första tävling den 18 och 19 september. 
Vi fixar sponsorer, priser och material för tävlinge iår, men tanken är att vi kan använda 
detta även under nästa år. Det skall bli spännande att se hur vi får ihop detta. En stor 
utmaning är att få till bra spårmark, men vi hoppas verkligen vi kan lösa det. Vi har 
genomfört en tävlingsträning med både lydnad och miljödelen inför BH provet. 8 ekipage 
deltog, både från IGP och Mondioringgruppen. 
Vi kommer också erbjuda tävlande att ha inträning på vår plan förmiddagen den 11 
september. Några från IGP gruppen kommer göra BH nu i september och några tränar 
för att genomföra det i maj nästa år. Vi håller tummarna för att alla klarar provet och kan 
gå vidare och tävla IGP 1.  
 
h) Köks kommittén 
Vi behöver fylla på med pappmuggar och kaffe.  

 
i) Hemsidan  
Uppdatera hemsidan med alla tävlingar som händer helgen som kommer. 

 
j) Anläggningen  
Ny rem på gräsklipparen. Laddsladd till batteriet är fastsatt på gräsklipparen. Arbetet 
med belysningen fortsätter. Nya skylten till klubbstugan är uppsatt och väggen har blivit 
ytterligare målad. Varmvattenberedaren är bytt. Uppletanderutan är upprensad.  
 

§ 62 Övriga rapporter  
 
§ 63 Skrivelser  
 
§ 64 Övriga frågor 



a) Fixardag – mentalföreläsningen flyttas till ett senare datum. De som är med på 
fixardagen erbjuds fortfarande gå föreläsningen gratis. Håkan fixar lista på vad som 
ska göras.  

b) 80års fest – Vi måste gå ut med en inbjudan till 80års festen. Dresscode finkläder. 
Folk måste anmäla sig senast 4/11 Kostnad 300kr för aktiva medlemmar och 540 för 
respektive (icke medlemmar). Anmälan ska innehålla namn, medlems nr och 
allergier.  

c) Hundmarschen och jubileumsaktiviteter – Vi kommer inte arrangera någon 
hundmarsch. Vi satsar på att anordna ett öppet hus då folk får komma och titta på 
klubbens aktiviteter. Prel. datum 13/11 kl10-14 Vi bjuder in kommittéerna till nästa 
styrelsemöte för att planera. Blir det någon julmarknad kan vi se om det går att hyra 
in sig där och visa upp sig. Presentera klubben, vår verksamhet och låta folk träffa 
några hundar.  
 

§ 65 Nästa möte – 18/10 kl 19.00 
 
§ 66 Mötet avslutas – vi avslutar 21.20 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Maria Gabrielsson   Elin Näslund 
 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Justerare    Justerare 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


