
Protokoll styrelsemöte Nynäshamns brukshundklubb 
13 juni 2022 
§ 34-45, No 4 

 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Anelie Andersson, ledamot 
 
Frånvarande: 
Åsa Fernström, ledamot 
Annica Nordström, suppleant 
Magnus Strid, suppleant 
 
§ 34 Mötet öppnas – Linda öppnar mötet 
 
§ 35 Val av justerare – Håkan och Anelie 
 
§ 36 Fastställande av dagordningen – Dagordningen fastställdes 
 
§ 37 Föregående protokoll – lades till handlingarna 
 
§ 38 Ekonomisk rapport – kort genomdragning av ekonomin. Längre dragning på 
medlemsmötet på onsdag.  
 
§ 39 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn 
Ingen rapport 
 

b) Bruks/Lydnadssektorn 
Micke ska ta tag i tävlingsledarutbildningen, Maria pratar med honom.  
Ska arrangera funktionärsutbildning för bruks.  

 
c) Agility- och Hoopperssektorn 

Haft tävling 4-5 juni med gott resultat. Två blåbärstävlingar har arrangerats, även det med 
bra närvaro. En i månaden planeras framåt.  
Hoppers, Kerstin ska hålla kurs i höst.  

 
d) Specialsöks- och Noseworkssektorn 

Specialsök rapporterar att vi fått så många anmälningar till vår tävling den 14 juli att vi måste 
lotta bort några som blir reserver. Fler prov planeras att genomföras under hösten.  
En kurs ute nu på hemsidan, en till kommer i höst.  
NW kan rapportera att den anmälan vi skickade in om olämpligt beteende har vi fått 
återkoppling på, se bilaga 1. 



 
e) Mondioring –  

Sedan sist har vi fått två nya intresserade som deltog på träningen den 15 maj: 
Maria Black och Vasco Grhl 
 
Vi har även fått två till som är intresserade av att hänga med och se hur vi tränar: 
Fredrik Lundgren och Petra Skog Toll  
 
Alla nya hänvisas till att gå med i Facebook-gruppen Team-Mondio-Sth för det är där vi 
lägger upp kommande träningar. 
Men jag kommer också att lägga ut det på klubbens Facebook-sida då vi gärna har massor av 

folk med på våra träningar! 
  
Tyvärr har vår egen Micke Ingeson avgått ur gruppen sedan sist. 
  
Sedan sist har Maria Black gjort godkänt STMR (inträdesprov för MR) den 26 maj på 
Enköping BK och jag, Jessi Hägerstam och Madelene Flodström tävlat i MR på Enköping BK 
den 27 och 28 maj. 
Jag i MRL1 (lydnad) samt MRLH1 (lydnad o hopp) och Jessi i MRLH1 och Madelene i MR1 
(lydnad, hopp o försvar). Madelene och hennes hund Mikko blev godkända och nu krävs 
bara ett godkänt resultat till för uppflytt till MR2! För min del var det mycket nervöst, men 
också oerhört kul och det gav mersmak till framtida tävlande! 

  
Vi kommer ha träning den 12/6  

 
f) IGP 

Ingen rapport 
 

g) Hemsidan 
Ingen rapport 

 
h) Anläggningen  

Jord inköpt för att reparerar skador i gräsmattan, både befintliga och de som blivit efter att 
vi grävt ner elkablar till nya belysningen. När jorden är ute kommer sen gräsfrön sås som sen 
täcks med skyddsplast. Pågående arbete kontinuerligt av Håkan och Håkan.  
 
§ 29 Övriga rapporter – inga övriga rapporter 
 
§ 30 Skrivelser – inga skrivelser 
 
§ 31 Övriga frågor 

a) Medlemsmöte 15/6 
Maria förbereder sallad hemma. Vi inventerar frysen på hamburgare/korv. Maria handlar 
det som behöver kompletteras.  
Vi visar gräsklipparen för de som behöver en genomgång.  

b) Sponsring - vid vilka tillfällen sponsrar vi medlemmar och med vad. 
Vi sponsrar medlemmar som tävlar SM, NM och VM med 1000kr.  



 
c) Uthyrning av klubben 

Diskussion kring summan för hyra av plan. Medlemmar tycker det är dyrt med 1000kr 
heldag. Vi sänker hyran till 500kr för medlemmar och 1000kr för icke medlem/kommersiellt 
bruk. (Maria har ej deltagit i beslutet för icke medlem/kommersiellt bruk).  

d) Familjedag 
Familjedag kommer anordnas i Nynäshamns centrum, vi har fått förfrågan om att delta med 
hunduppvisning. Vi kollar på medlemsmötet på onsdag om någon kan tänkas delta.  

e) Eftersökshund 
Vi har fått en förfrågan om någon medlem är intresserad av att vara eftersökshund. Håkan 
föreslår Jimmy Låås, Elin förmedlar kontakt.  

f) Arbetsordning för Nynas BK sektorer och kommittéer 
Vi läser igenom arbetsordningen inför nästa möte och reviderar den då. Den skickas på mejl 
till styrelsen.  

g) Distriktets valberedning 
Maria meddelar från valberedningen att de börjar samla in namn för intresserade till nästa 
års styrelsen.  

h) Enkäten från distriktet 
Vi genomförde en enkät från distriktet.  
 
§ 32 Nästa möte – medlemsmöte 15/6 18.30 och styrelsemöte 8/8 19.00 Obs nytt datum!  
 
§ 33 Mötet avslutas 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Ordförande: Maria Gabrielsson  Sekreterare: Elin Näslund 
 
 
 
______________________________________ ________________________________ 
Justerare: Anelie Andersson   Justerare: Håkan Sjödin 
 
 


