
Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
16 maj 2022 
§ 23-33, No 3 

 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Åsa Fernström, ledamot (deltog fram till 19.48, punkt hemsidan) 
Annica Nordström, suppleant 
Magnus Strid, suppleant 
 
Frånvarande: 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Anelie Andersson, ledamot 
 
§ 12 Mötet öppnas – Maria öppnar mötet 19.29 
 
§ 13 Val av justerare – Magnus Strid och Annica Nordström  
 
§ 14 Fastställande av dagordningen - dagordningen fastställdes 
 
§ 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 
Kommer: Rapportkurs 
Behövs: Grundkurs och valpkurs.  
 
Instruktörsträff med fortbildning är framflyttat till den 30/8.  
Valpkurs precis utlagd för juni och specialsökkurs nybörjare kommer att läggas ut, start i 
augusti samt mot prov senare i år. Kommer vilken dag som helst på hemsidan. Bäst var 
dagkursen startade med endast tre anmälda men i sista minuten och efter ngn gång in i 
kursen har det kommit fler. Dvs, det är bra att starta kurser även med lite för få deltagare. 

 
b) Bruks/Lydnadssektorn 

Ingen rapport 
 
 



c) Agility- och Hoopperssektorn 
Agility  
20 maj blåbärs tävling och sedan 1 gång i månaden fram till september. Klass 3 tävlingen 
godkänd 24-25 sep. 
Funktionärer behövs till tävlingen 4-5 juni. 

 
Hoopers  
Hade hoppas på vara med på instruktörsträffen men har ingen bil men skall se över kurs i 
sommar och höst har varit mycket på jobb och på tävlings fronten nu. Skall även spela in en 
lite film som man kan ha som reklam när man annonserar om kursen. 

 
d) Specialsöks- och Noseworkssektorn 

Tävling NW den 18/5 är under kontroll. Områden fixade på Jursta. MG fixat nya bläckpatroner 
tillskrivaren. Agneta Cottin behöver komma in på klubben den 17/5 så vore toppen om någon 
kundesläppa in henne. 
 
Klubbens förstatävling i specialsök klass 1 kommer att vara den 14/7 med start 14.00. 
Troligtävlingsplats är hos Lisa och Marcus, på Långholmsgård. Mer info kommer. Tänker att vi tar 12 
startande. Verkar vara stort intresse. Är ju lite skillnad mellan prov och tävling.Några kurser tillhösten 
i specialsök är under planering. Ulrika kommer ha en och Maria en. 

 
e) Mondioring  

Inplanerad kommande träning är den 15 maj på NBK. Tema ”Kafferep” 

Detta blir en mycket viktig träning för det är fyra ur NBK MR-grupp som ska tävla på Enköping BK:s 

MR-tävling den 27—28 maj!! 

Nämligen följande personer: Camilla Hjort, Jessi Hägerstam, Maria Hammarbäck. Madelene 

Flodström. Elins not. Camilla och Jessi tävlar för Nynasbk, de andra två gör det inte.  

 

Camilla undrar om de nya medlemmarna i gruppen även behöver bli medlemmar hos klubben om de 

inte redan är det. Elins not. Jessi är medlem, de övriga är det inte. Ja de behöver bli medlemmar hos 

oss om de ska tillhöra vår träningsgrupp. Maria meddelar dem.  

 
f) IGP 

Vi följer i huvudsak årsplanen med några smärre förändringar.  
Vår tävling blev helt inställd pga stor konkurrens med andra tävlingar och ett för litet deltagande på 
vårt planerade BH/Vt prov.  
 
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. Spårtraning 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.  
Kerstin hälsar att Agilityn har rött fårstängsel i ladan som gruppen kan titta på. Styrelsen ska 
undersöka vad för nät som kan bli aktuellt men vi behöver avvakta lite med inköp tills vi får mer 
intäkter.  

 
g) Hemsidan 

Inget att rapportera.  



 
h) Anläggningen 

Vi behöver alla hjälpas åt att återställa diket efter nedgrävningen av belysningen.  
Kerstin ska skapa ett gräsklipparschema, nytt för i år att Agilitysektorn ansvarar själva för 
agilityplanen så det blir tre gräsklipparscheman i år.  
Håkan införskaffar en byggelcentral för att kunna koppla på el till husbilar.  
 
§ 18 Övriga rapporter – inga övriga rapporter 
 
§ 19 Skrivelser – inga skrivelser 
 
§ 20 Övriga frågor 

a) Arbetsordning – Maria presenterar i vår FB grupp om arbetsordning som finns för 
klubbens sektorer. Läs igenom och kommentera på FB om det är något som inte 
längre känns aktuellt.  

b) Medlemsmöte – 15/6 kl 18.30. Kallelse och dagordning utskickad. Vi bjuder på grillad 
korv/hamburgare. Vi tar föranmälan så vi vet hur mycket korv/hamburgare som 
behöver köpas in.  

c) Håkan Sjödins med spårgrupp kommer att delta i en informationsfilm om 
allemansrätten som SBK ska göra.  
 

§ 21 Nästa möte - 13/6 19.30 
 
§ 22 Mötet avslutas – Maria avslutar mötet 20.19  
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Ordförande: Maria Gabrielsson  Sekreterare: Elin Näslund 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Justerare: Magnus Strid    Justerare: Annica Nordström 
 
 


