
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
22 november 2021 
 
§ 78-88, No 8 
 
Närvarande:    
Maria Gabrielsson, ordförande  
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Annika Carlsson, ledamot 
Åsa Fernström, suppleant  
 
Frånvarande: 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Håkan Sjödin, ledamot 
Viveca Ericsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
 

§ 78 Mötet öppnas – Maria öppnar mötet 19.33 
 
§ 79 Val av justerare – Åsa Fernström och Annika Carlsson 
 
§ 80 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes.  
 
§ 81 Föregående protokoll – lades till handlingarna. 
 
§ 82 Ekonomisk rapport. 

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

 
§ 83 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 
Inget att rapportera 

b) Bruks/Lydnads kommittén 
Ingen rapport  
 
 

c) Agility kommittén  



KM har avverkats i AWarena då det är för halt att köra på klubben för fullt och vi 
hyrde Marianne Fernström som domare. Det var 10 st hundar som ställde upp och 
det blev resultat i S, M och L detta år. Rosetter rapport är skickat till Veronica som 
skall sam beställa innan nyår. Tak är byggt bredvid containern, underlaget skall 
snyggas till och plastpallarna kommer att läggas dit och sedan skall vi flytta in 
hinderna så får man ta ut när man tränar och sedan ta tillbaka när man tränat 
beroende på vädret. Proven är gjorda i A1 och vi väntar på svar. 
Sedan skall det skrivas verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Även en titt 
på vad för tävlingar vi skall ha 2022.  
 
Hoopers rapport  
Hinderna kommer att ställas i ordning i första delen av containern när underlaget 
är färdigt under tacket. Annars inget att rapportera. 

d) Rally kommittén  
Inget att rapportera 

e) Specialsöks- och Nosework kommittén 
Haft möte och tillsatt domare och funktionärer, datumen kommer ut i kalendern. 
19/12 prov i Specialsök klass 1 och klass 2 på Jursta.  

f) Mondioring 
Inget att rapportera  

g) IGP  
Inget att rapportera 

h) Hemsidan  
Ska uppdateras med tävlingsdatum för 2022. Ska även läggas in i kalendern.  

i) Anläggningen  
Kabeln till belysningen är nedgrävd i planen, arbetet pågår fortlöpande, näst på tur är 
stolparna för belysningen upp.  

 
§ 84 Övriga rapporter – inga övriga rapporter 
 
§ 85 Skrivelser – inga skrivelser 
 
§ 86 Övriga frågor 

a) 80 års fest - vi gick igenom gästlistan och diskuterade kort inför festen.  
b) Årsmöte – vi gick igenom valberedningens förslag. Verksamhetsplan och berättelse 

ska lämnas in senast 19/12, Elin skickar ut till kommittéerna/sektorerna. Vi ses hos 
Maria den 11/1 kl. 18:30 får att gå igenom handlingarna inför årsmötet.  

 
§ 87 Nästa möte – 20/12 kl. 19:30 Mötestiden flyttas fram 30 min från det tidigare 
planerade pga. Elin har kvällsföreläsning. 
 
§ 88 Mötet avslutas – Maria avslutar mötet 20.44 

 
______________________________________ ________________________________ 
Maria Gabrielsson   Elin Näslund 
 
______________________________________ ________________________________ 
Justerare Åsa Fernström    Justerare Annika Carlsson 

 


