
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
22 november 2021 
Digitalt via ZOOM 
 
§ 89-99, No 9 
 
Närvarande:    
Maria Gabrielsson, ordförande 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Annika Carlsson, ledamot 
Åsa Fernström, suppleant  
 
Frånvarande: 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
 
 

§ 89 Mötet öppnas – Maria öppnar mötet 
 
§ 90 Val av justerare – Åsa och Annika 
 
§ 91 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes 
 
§ 92 Föregående protokoll – läggs till handlingarna.  
 
§ 93 Ekonomisk rapport. 

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

Minusresultat, färre aktiviteter/intäkter än planerat och gjort en del större 
uppdateringar på anläggningen. Vi kommer få 1000kr från Studiefrämjandet.  

 
§ 94 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 
b) Bruks/Lydnads kommittén 
c) Agility kommittén – Lämnat in VB och VP 



d) Rally kommittén – lämnat in VB och VP 
e) Specialsöks- och Nosework kommittén 
f) Mondioring  
g) IGP – lämnat in VB och VP 
h) Hemsidan – inget att rapportera 
i) Anläggningen – 4 nya stolpar är nedsatta i marken mot åker på planen, arbetet är 

gjort ideellt av Leif Johansson. Även kabeln till belysningen är nedgrävd. Diskussion 
förs med markägaren om att dika ut mot åkern. , svårt att få konkreta svar. Ett 
konferens bord är skänkt till klubben, vi ren 

 
§ 95 Övriga rapporter – SKK – disciplinåtgärder, vi gick igenom namnen i det mejl som 
inkommit från SKK.  
 
§ 96 Skrivelser – inga skrivelser 
 
§ 97 Övriga frågor 

a) Årsmöte – Kerstin mejlar ut till SK i kommittér om budget inför årsmötet. Vi avvaktar 
om årsmötet blir fysiskt eller digitalt. Styrelsens förslag till valberedningen för nästa 
års styrelse är att Åsa flyttar upp sin suppelantpost och Magnus Stridh läggs fram 
som förslag på den vakanta suppleantposten. Maria pratar med valberedningen.   

b) Distriktets årsmöte – mejlat ut distriktets valberednings info samt förslag inför 
årsmötet. Årsmötet är den 5/3  

 
§ 98 Nästa möte – Hos Maria den 11/1 kl. 18:30 för att gå igenom handlingarna inför årsmötet.  
Styrelsemöte den 24/1 utgår och blir istället sammanslaget med mötet den 11/1.  
 
§ 99 Mötet avslutas – Maria tackar och avslutar mötet. 
  
 
______________________________________ ________________________________ 
Maria Gabrielsson   Elin Näslund 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Justerare Åsa Fernström   Justerare Annika Carlsson 
 


