
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
10 oktober 2021 
 
§ 67-77, No 7 
 
Närvarande:    
Maria Gabrielsson, ordförande  
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Åsa Fernström, suppleant  
 
Representanter från kommittéerna. 
Kristina Svanfeldt, HUS 
Håkan Sundkvist, IGP 
Christel Leiborn, IGP 
Veronica Lindgren, Rally 
Micke Hjort, Bruks/lydnad 
 
Frånvarande: 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Annika Carlsson, ledamot 
Viveca Ericsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
 

§ 67 Mötet öppnas – Maria öppnar mötet 
 
§ 68 Val av justerare – Håkan och Åsa 
 
§ 69 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes 
 
§ 70 Föregående protokoll – lades till handlingarna 
 
§ 71 Ekonomisk rapport. 

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

God ekonomi trots låg aktivitet 



 Håkan påpekar att vi behöver inventera de prisrosetter som finns. Lägger även fram förslag 
att vi ska se över om vi ska köpa rosetter gemensamt, ej grenspecifika tryck på rosetterna. 
Berörda kommittéer pratar ihop sig om det. Veronica köper in rosetter till KM vinnare och 
årets hund inför årsmötet.  
 
§ 72 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 
Lägre aktivitet än vanligt just nu. Pågår en valpkurs, har haft en vardagslydnads kurs. 
Ulrica har klivit av HUS, pausar även sitt uppdrag i styrelsen, men fortsätter som 
instruktör.  

b) Bruks/Lydnads kommittén 
Har haft en spårtävling den 19/9 och lydnad den 3/10. KM i bruks och lydnad helgen 
som kommer, 23-24/10 10 respektive 12 anmälda deltagare.  
Nya funktionärer på gång, Annika Carlsson TL lydnad, Elin Näslund TS  
Anelie Andersson, Annika Nordström, Eva Blixt och Linda Pentilää TL Bruks.  
Micke startar upp utbildningarna för detta.  

c) Agility kommittén  
Pågår en kurs i agility just nu. KM kommer arrangeras i höst, planerar att hyra AW 
arena.  
Hoopers, 10 personer har deltagit på prova på dagarna.  

d) Rally kommittén  
Haft en tävling den 12/9. Mindre intresse för Rally just nu. KM hölls den 9/10 10 
deltagande ekipage. Rallylydnadskommittéen kommer vara vilande under 2022 då 
det är för lågt intresse. Endast Anette aktiv kvar av nuvarande medlemmar, 
rundfrågning har gjorts men finns inget intresse.  

e) Specialsöks- och Nosework kommittén 
NW tävling på Jursta. KM i specsök och NW den 10/10  
Kommande tävling den 23/10 NW2, hålls på Jursta. Prov i Specialsök den 19/12 

f) Mondioring  
Tre personer som tränar på tisdagar. Ska börja träna skydds delen mer.  

g) IGP  
Se bilaga 3 

h) Köks kommittén  
Inget att rapportera 

i) Hemsidan 
Ska uppdateras med vårens tävlingar.  

j) Anläggningen 
Fixardagen den 2/10 var välbesökt. Det har målats, klippts gräs, röjts undan sly och 
skräp. Satt stolpar. Gräsklipparen är på service.  

 
§ 73 Övriga rapporter – medlemsmöte distriktet 9/11 kl 19.00 via ZOOM 
 
§ 74 Skrivelser – inga skrivelser 
 
 
 
 



§ 75 Övriga frågor 
a) Öppet hus 13/11 

Vi flyttar öppet hus till våren 24/4. Syftet är att visa upp oss och locka nya 
medlemmar. De grenar som kan provas på ska besökare erbjudas att göra det. De 
andra grenarna visas upp. Vi marknadsför oss på fb, hemsidan och i Nynäsposten för 
att nå ut till så många kommunbor som möjligt. 

b) 80 års fest 
Maria har fått kontakt med ett band som kan spela på festen, De sotos. Kostnad för 
det blir 10000kr. Vi beslutar att boka bandet.  

c) Begravning 
POs begravning blir den 19/11 för närmaste familjen och vänner. POs närmsta 
träningskamrater kommer delta och vi köper en krans till detta. Håkan köper och 
överlämnar kransen.  

d) Telia 
Det abonnemang som står på PO kommer att sägas upp. Kerstin tecknar ett nytt 
mobilt bredbands abonnemang som då skrivs på föreningen.   

 
§ 76 Nästa möte 
22/11 mötestiden senareläggs, vi startar mötet 19.30 
 
§ 77 Mötet avslutas  
Maria avslutar mötet 21.14 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Maria Gabrielsson   Elin Näslund 
 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Justerare    Justerare 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


