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Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Anelie Andersson, ledamot 
Annica Nordström, suppleant 
 
Frånvarande: 
Åsa Fernström, ledamot  
Magnus Strid, suppleant 
 
§ 12 Mötet öppnas – Maria öppnar mötet, kl 19.34 
 
§ 13 Val av justerare – Anelie Andersson och Håkan Sjödin 
 
§ 14 Fastställande av dagordningen 
 
§ 15 Föregående protokoll – lades till handlingarna 
 
§ 16 Ekonomisk rapport. 

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

 
§ 17 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 
Pågående kurser: Bäst var dag 
Snart start: Appellkurs, Rallylydnadskurs och Agility nybörjare 
Kommande kurser:  
Bäst var dag Annika och Bodil 
Valpkurs komprimerad Nathalie och Kristina 
Rapportkurs Kristina och Johan 
Ulrica Specialsökskurs så fort som hon blir frisk  
Appellkurs spår i höst Åsa och Camilla 
Specialsök mot prov Maria 30/8 13/9 27/9 kl 18.30- 20.  
Agility nybörjare sommar eller höst Kerstin 
Hoopers Kerstin 

Behövs: Grundkurs och valpkurs.  
 

Böcker: 

Köp in Bäst var dag med studiehäfte och lärarhandledning Samt Härliga valptid och arbetshäfte 



Vi har instruktörsmöte i morgon onsdag 20/4 efter det kanske vi kompletterar. 

Instruktörsträff med fortbildning är bokat till den 11 maj. 

 
Vi i styrelsen diskuterar att det skulle kanske kunna vara bra att hålla fler appellkurser men 
även att bruks/lydnadssektorn kan ordna kurser även på högre nivå än appell. Intresset är 
stort på appellkurserna så vi tror intresset finns och det skulle innebära en intäkt till klubben.  

 
b) Bruks/Lydnadssektorn 

Ingen rapport 
Vi har haft ett kom.möte.  
Vi drar igång skott-träning dom dagar då det finns frivilliga skyttar. 
Vi ska kolla intresse för ett helgläger.  
Vi har 14 anmälda till akl spår den 1 maj.  
Vi tar 10 tävlande. Ev långspårsdag.  
TL kurs ej igång än. 

 
c) Agility- och Hooperssektorn 

Agility - Planen har varit väldigt lerig och blöt så hinderfixardag med utplock har kommit av 
sig när snön kom igen men mycket är ute ändå nu så det mesta kommer nog ut nu efter 
påsk. Muren är beställd och det var den sista så vi hade tur att det var en kvar. 
Tränings/blåbärs/björnbärs-tävlingar skall planeras under vår sommar och höst och sedan 
skall funktionärs schema fyllas till våra stora tävlingar.  

Agility kuren börjar nu och det är tyvärr inte många anmälda 🥲jag har gjort reklam förra 
veckan på flera Nynäs, Haninge hund Facebook sidor. 
Vi skulle nog behöva mer reklam för oss i Nynäshamn där de kan samtidigt anmäla till några 
kurser. Någon uppvisning? 
 
Hoopers - Det är tänkt en Hoopers kurs senare i vår men haft mycket på jobbet och covid så 
har precis mailat Kristina S om Nynäshamns BK plan / mall för kursverksamhet och någon 
video kommer att spelas in för reklam.  

 
d) Specialsöks- och Noseworkssektorn 

Specialsök – Vi planerar för ett prov i buss men vi har inget datum. Fungerar inte det att få 
en buss kommer vi att ha ett prov på något annat roligt ställe.  
Fredrik, som är provledare i specialsök och jag har även pratat om en lagtävling.  
NoseWork – Vi har haft en tävling och har tre kvar. Vi är tacksamma att Marie Johansson 
ställer upp med tävlingsplatser på jursta. Tidtagare behövs till TEM Utomhustävling den 18/5 
på Jursta med 25 starter. Vi behöver även tidtagare till TSM1 1/10 och Fordon 2/10, Jursta.  

 
e) Mondioring  

Camilla Hjort och Linda Penttilä har haft kontakt och beslutat att jag (Camilla) blir 
sammankallande i Mondioringgruppen (MR-gruppen) på NBK. 

 

Den 5 mars 2022 blev jag kontaktat av en tjej vid namn Jessi Hägerstam, som då var aktiv 
med MR på Södertälje BK, hon hade fått veta att vi i NBK hade ett litet gäng som tränade MR 
och hon undrade om vi skulle slå oss samman. Så vi stämde träff den 8 mars 2022 med 



henne och två tjejer till, Maria Hammarbäck och Jenny Tecsi, på NBK och vi klickade fint, så 
vi beslöt att börja träna tillsammans! 

 
Den 19 mars 2022 hade vi vår första gemensamma träning på NBK. Då kom även två tjejer 
till, Kim Henning och Madelene Flodström, med i MR-gruppen. 
Tema denna träning var ”Supporter Sport”. 
 Den 3 april 2022 hade vi nästa träningstillfälle på NBK. 
Tema denna träning var ”Kärlek”. 
 Den 15 april 2022 hade vi så den senaste träningen på NBK. 
Tema denna träning var ”Påsken” (såklart!). 
 Vi planerar för fullt att ha fler träningar framöver, men inget är spikat ännu. 

  
Sammanställning av NBK MR-grupp är alltså numera: 
Camilla Hjort, sammankallande, Micke Hjort, Micke Ingeson, Jessi Hägerstam, Maria 
Hammarbäck, Jenny Tecsi, Kim Henning och Madelene Flodström. 

 
f) IGP 

IGP kommittén delrapport inför Styrelsemötet 27/4 Vi följer i huvudsak årsplanen med några 
smärre förändringar främst vad gäller vår tävling den7-8 /maj då stor konkurrens med andra 
tävlingar gjort att vi saknar figurant till tävlingen så det betyder att inget IGP1-3 kan 
genomföras. BSL 1-3 och BH/VT prov den 7/5 inställt på grund av för få anmälda.   
Medlemmar I dagsläget är vi 16 medlemmar i gruppen Sammankallande är Håkan Leiborn, 
Christel Leiborn och Håkan Sundqvist Skyddsansvarig är Magnus Strid (ansvarar endast för 
IGP gruppen)  
Aktiviteter under aret Gruppen kör lydnads och skyddslydnadsträning tisdagar kl. 18.30-
21.00 De flesta i gruppen tränar skydd för Tommy Andersson i Södertälje och några kör 
också för den tjeckiska figuranten Jany Böhm. Spårträning sker på individuell basis då det är 
svårt att få tillgång till spårmarker som räcker för gemensam gruppträning. Under Maj 
månad 26–29 har vi ett gemensamt läger i egen regi. Vi hyr klubben under dessa dagar och 
tränar spår, lydnad/skyddslydnad. Önskade planerade inköp: Nät för avskärmning av 
tävlingsytan 

 
g) Hemsidan 

Inget att rapportera, men önskar fortfarande mer input från sektorer kring vad som ska 
publiceras på hemsidan.  

 
h) Anläggningen 

Vi behöver fylla igen diket på plan. Grävmaskinen vi tidigare hyrt är utlånad, medlemmar 
hjälps åt att fylla igen när de är här och tränar. Finns planer på att installera eluttag utomhus 
som gör att man kan koppla in husbilar.  
 
§ 18 Övriga rapporter 

a) Distriktets medlemsmöte. Finns inget krav från SBK om att man måste vara medlem 
för att få gå kurs. Vi kommer inte längre kräva medlemskap för att man ska få kunna 
komma och gå kurs. Vi tror att det kan öka intresset för att gå kurs och att det i 
längden kan leda till att folk senare blir medlemmar.  

 



§ 19 Skrivelser – inga skrivelser 
 
§ 20 Övriga frågor 

a) Information – Finns en tjej som visat intresse att ta ansvar för köket. Ska stå i köket 
på appelltävlingen den 1/5. 

 
§ 21 Nästa möte - 16/5 19.30 
 
§ 22 Mötet avslutas 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Ordförande: Maria Gabrielsson  Sekreterare: Elin Näslund 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Justerare: Anelie Andersson  Justerare: Håkan Sjödin 


