
Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
28 mars 2022 
§ § 1-11, No 1 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Åsa Fernström, ledamot 
Håkan Sjödin, ledamot 
Annica Nordström, suppleant 
 
Frånvarande: 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Anelie Andersson, ledamot 
Magnus Strid, suppleant 
 
§ 1 Mötet öppnas – Maria öppnar mötet 
 
§ 2 Val av justerare – Åsa och Annica 
 
§ 3 Fastställande av dagordningen – dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Föregående protokoll – lades till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport. 

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

 
§ 6 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 
HUS tar hand om klubbens måstekurser såsom valp, grund, allmänlyd. osv, 
Övriga kurser ligger under varje sektion men läggs ut på kurssidan och betalas via 
betalsystemet. Sedan rapporterar varje instruktör till kassören (Kerstin) hur många deltagare 
som var med på kursen och detta belopp konterar Kerstin på respektive sektor. 
Den instruktör som har kursen informerar både deltagare, Sfr och kassör om kursen. 

 
Vilka kurser för våren är planerade 
1 rallykurs       Nathalie Mårtensson och Janna Myrhe 
1 agilitykurs    Nathalie Mårtensson och Janna Myrhe 
1 appellkurs    Kristina Svanfeldt och Camilla Hjort 
1 specialsök    Maria Gabrielsson 
  
 
Kurser på gång men inte utlagda 
Bäst var dag    Ulrika Dahlstrand och Annika Carlsson 
Rapportkurs    Kristina Svanfeldt och Johan Andersson 



 Vilka behöver planeras och saknar instruktörer 
Valpkurs 
Grundkurs 
Kortkurs störningsträning 100 kr, fika ingår (Har varit) 
Instruktörsmöte har planerats men har av olika anledningar behövts skjutas upp.  
Priser 
Grundkurser höjer vi till 1500 kr 
Brukskurs kostar 1800 kr 
Kortare kurser, kurser med inhyrd instruktör prissätts efter hand. 
 Fortbildning av instruktörer 
Föreläsning längre fram i vår mm 

 
b) Bruks/Lydnads kommittén 

Har möte på onsdag 30/3.  
 

c) Agility kommittén  

Agility 

Hinder stöds hållarna har äntligen kommit å alla kommer att bytas ut som är trasiga och 

silikon spray kommer att införskaffas och sprayas i varje hål så de håller bättre. 

Tävlingen i juni är godkänd och sedan har vi fått tag på domare till september så den 

skall ansökas om nu. 

Sedan skall vi påbörja ut plockningen av alla hinder i april beroende på väder och 

underlag. 

Mer reklam för Agilitykursen måste göras. 

Vi vill köpa in en mjuk mur och hoppas det finns någon kvar på Kalmar tävlingen utan 

frakt som är billigare än att beställa själva. 

Styrelsen beslutar att Kerstin köper in mur för en kostnad av 6000kr på tävlingen i Kalmar 

i sommar.  

 

Hoopers 

Kerstin Ek har blivit godkänd som instruktör och kommer att lägga ut en nybörjarkurs i 

vår/sommar/höst men behöver lite info om Nynäshamns Bk plan för kurser och sedan 

väder och underlag. 

 
d) Specialsöks- och Nosework kommittén 

NW tävling den 13/3, överskottet skänktes till Läkare utan gränser. NW tävling flyttas från i 
sommar till hösten.  

 
e) Mondioring  

Ingen rapport, träningsgruppen har kommit igång efter vinteruppehåll.  
 

f) IGP 

Tävling planerad i början av maj. 

Läger planerat över Kristihimmelsfärd. 

Träning som vanligt allt rullar på. 

 



g) Hemsidan -  
 

h) Anläggningen 
Har börjat skotta igen diket för hand, har pratat med grävmaskinsägaren att fylla igen med 
maskin. Ska även grävas ut för att göra mer parkeringsplatser vid parkeringen. Behöver fylla 
på med jord efter nedgrävning av belysningen. Fel på elutagen, säkringarna går, elektriker 
kommer för att kolla på det. TV uppsatt på väggen i Estöstugan. Inväntar utgrävning av diket 
ner mot åkern som ska göras av godset.  
 
§ 7 Övriga rapporter – inga rapporter.  
 
§ 8 Skrivelser – inga skrivelser. 
 
§ 9 Övriga frågor 

a) Prisförslag på kurser från HUS – Vi beslutar att gå på det förslag av kursavgifter 
som HUS angett i sin rapport.  

b) Ansvarig för rallysektorn – Maria kommer gå ut med en förfrågning på fb 
medlemssidan om det är någon som vill ta över som sektorsansvarig. Maria ska 
även besöka en torsdagsträning för att prata med de som tränar och se om 
intresset finns där.  

c) Sponsring – Kerstin Ek tar på sig ansvaret för att samordna klubbens sponsring. Vi 
har fått 20st presentkort på vaccination från Nynäs djurklinik.  

d) Holländar VM – se förslag på text, ½ sida bokad. Text och bild ok, Elin svarar 
Yvonne och Nathalie.  

e) Läkare utan gränser - 4500 från NW tävling insatt till Läkare utan gränser. 
f) Instruktörsutbildning distriktet – distriktet vill anordna instruktörsutbildning på 

Nynasbk den 3/9 
g) Membersite – Vi gick igenom vilka som behöver ha tillgång till medlemsregistret.  
h) Skicka priser eller inte, NW – Vi gör samma sak inom alla grenar. Vi skickar inte 

priser utan vill man ha sitt pris får man stanna kvar till prisutdelning. Vi skriver ut 
detta i PM inför NW tävlingar.  

 
§ 10 Nästa möte - 27/4 19.30 
 
§ 11 Mötet avslutas 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Ordförande: Maria Gabrielsson  Sekreterare: Elin Näslund 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Justerare: Åsa Fernström   Justerare: Annica Nordström 

 
 



 

 

 


