
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 6/4 2022  

§1. Mötet öppnas  

Martin öppnar mötet 

Närvarande: Martin Nordevik, Robban Olsson, Angelica Abrahamsson, Elin Sehlstedt, Malin 
Mossenmark, Hannah Pettersson, Britta Abenius, Niklas Byström Anna Sundalen och Therese 
Johansson. 

§2.  a) Val av sekreterare  

Elin Sehlstedt välj till sekreterare 

        b) Val av justerare 

 Niklas Byström väljs till justerare 

§3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns 

§4. Föregående mötesprotokoll. 

Föregående protokoll gås igenom 

§5. Kvarstående punkter. 

 Medlemsmöte 3 maj, 21 september 
Det beslutas att styrelsemöte och medlemsmöte flyttas till 17/5! 
Styrelsemöte 18,00 – medlemsmöte 19,00 
Elin har fortsatt kontakt med Non Stop Dogwear som är intresserade 
av att vara med på medlemsmötet för att visa upp och sälja sina 
produkter!  

 Bjuda in Valberedningen till den 23 augusti 
Det beslutas att Angelica bjuder in valberedningen till 23/8 

  

 



§6. Inkommande frågor 

• Jenny Afvander på Hoppsan Hundlära är intresserad av att lägga en kurs i BAT 
(Behavior Adjustment Treatment) på Tjörn. Hon letar efter en anläggning som 
skulle passa, då det behövs både kurslokal inomhus och lite mark 
runtomkring. Går det att hyra Brukshundklubbens anläggning för en helg (lör- 
mån)? Hur mycket skulle det i så fall kosta?Detta är ett arrangemang som även 
skulle tilltala klubbens medlemmar. Önskemålet är i slutet av sommaren alt. i 
början på hösten. 
 

Det beslutas att styrelsen läser på om Hoppas Hundlära och BAT under närmsta veckan 
och tar ett beslut i Messenger gruppen 

 
• Frågan om att bygga en Aktivitetsbana på klubben tas upp. T.ex. Stubbar, 

balanshinder, däck att gå igenom, däck att balansera på, mm 

. Hannah kollar om det finns någon lämplig plats på klubben att bygga en aktivitetsbana 
på. Alla styrelsens medlemmar funderar på vilka hinder vi skulle kunna bygga och skickar 
förslagen till Hannah. 

 

 
§7 Sektorer 

a) Ekonomi, Angelica rapporterar 
Saldo 214000:- 
Klubben har fått 5000:- i bidrag från studiefrämjandet  
Kursavgifter för aktuella kurser har kommit in, saknas 2 
Hyran för ridhuset som hyrdes för lydnadstävling 12/3 är betald 
 
 

b) PR-info, Malin rapporterar 
Pr-info sektorn håller på att startas igång, det har bl.a. startats en 
instagram sida för större spridning på sociala medier! 
Det planeras att uppdatera och göra om hemsidan. 
Det ska ses över hur vi sätter upp sponsorernas skyltar vid fotografering på 
tävling, i nuläget syns skyltarna för dåligt på bild. Förslag är att sätta upp 
skivor med krokar i taket som kan fällas ner vid fotografering av prispallen. 
 
 
 
 



c) Lydnad, bruks, Therese rapporterar 
Det har genomförts två stycken mycket uppskattade tävlingar: 
Lydnadstävling 12/3 Ridhus, Startklass och Klass 1 
Brukstävling 2/4, Lägre- och Högreklass Spår 
Nästa tävling är 27/5, Lydnad Startklass och Klass 1 
Martina är snart klar med sin domarutbildning 
Förslag att lägga in en brukstävling Appell spår 11/9, beslutas om det inte är 
för sent att lägga in i SBK-tävling 
            

d) HUS, Martin rapporterar 
Idag har vi 10 ekipage som väntar på kurs. 
Martin Bader håller i en valpkurs. 
Martin Nordevik håller i en Bästa Starten kurs. 
Jannicke vill starta en aktiveringskurs på ca 5 tillfällen. Kursen kommer gå 
att anpassa efter ekipagens erfarenhet, kommer alltså funka även för 
valpar. 
Angelica och Gunilla startar en valpkurs i Maj. 
   

e) RUS, Anna Rapporterar 
Årets första uppfödar MH planeras 24/4 
Öppet MH 15/5 byter datum till 14/5   
Dumpen behöver ses över, Anna och Robban gör detta. 
 

f) Tjänstehund, Niklas Rapporterar 
Niklas har varit i kontakt med klubbens tjänstehunds ekipage och har fått en 
inbjudan att gå en informations utbildning om Tjänstehund. 
 

g) Agility, Britta Rapporterar 
Sektorn planerar att bygga agilitybanor på helgerna och att ha öppna 
träningar. Britta tar reda på vilka helger det inte går att bygga upp bana 
pga andra aktiviteter. 
Det letas också efter en instruktör som skulle kunna hyras in för att hålla 
Agilitykurs på klubben. 
 
 
 
 
 
 



h) Rally, Angelica Rapporterar 
Det är 3 stycken skrivare och en sekreterare under utbildning och som ska 
göra sin praktik. 
Det planeras en Inofficiell tävling 23/5 
Det planeras en tävling Nybörjar klass och Fortsättningsklass 28/5 
Det behövs köpas in bl.a. Kantband och rosetter 
Julia Källestedt är intresserad av att gå utbildning för att bli Domare. 
 

i) Stuga, Robban Rapporterar 
Baksidan av vita stugan behöver plåtas in inom en snar framtid. 
Gräsklipparen ska sättas igång under våren, skyltar om att allt ska plockas 
undan på appellplan ska sättas upp. 
Det planeras att bygga ett trallgolv och vindskydd vid agility containern.  
Det diskuteras vad som behövs göras under städdagen: bl.a. köra sand, köra 
med röjsåg, klippa buskar 
 

j) Köket, 
Det behövs köpas in diverse engångsartiklar såsom kaffemuggar och 
tallrikar. Therese köper in detta. 

 

§8 Övriga frågor 

1. Ersättning vid utbildningar  
Det beslutas att milersättning enligt skatteverkets regler ska ges till dom 
som åker på utbildning. 

2. Tillgång till lokalerna. Vilka motprestationer önskar vi? 
Det finns en stor efterfrågan att få träna inne i vita stugan, styrelsen vill 
inte ta betalt för detta utan vill att våra engagerade klubbmedlemmar ska 
ha tillgång till vita stugan. 
Styrelsemedlemmar och Instruktörer har tillgång att träna i stugan. 
Är man hjälpis på kurs, engagerad i en sektor eller på annat sätt aktiv på 
klubben ska en ansökan skickas till styrelsen som utvärderar om tillgång 
till stugan ges. 
Ska man ha tillgång till stugan ska man stå med på städlistan och vara 
med på klubbens fixardagar!  
 
 

 



3. Prislista 2022 
 Hyra lokal, kväll, dag, helg 

För medlemmar: 
Dag 500:- 
Helg 1000:- 
Kväll 250:- 
För icke medlemmar: 
Dag 1000:- 
Helg 2000:- 
Kväll 500:- 

 Kurser Valp, Tävlingsförberedande mm. 
Valpkurs 700:- 
Bästa Starten 800:- 
Specialsök 900:- 

 Litteratur  
Samma pris som dom säljs för på hemsidan 

§9 Beslut 

Medlemsmötet flyttas till 17/5. 

Valberedningen bjuds in 23/8 

Styrelsen återkommer angående Jenny på Hoppsan Hundlära inom en vecka. 

Det planeras att bygga en Aktiveringsbana. 

Sponsorskyltarna ska hängas upp för att synas bättre vid fotografering. 

Milersättning ska ges till dom som åker på utbildning. 

De som vill ha tillgång till att träna i vita stugan ska skicka in en ansökan till styrelsen. 

Priser för kurser, uthyrning av anläggning och litteratur. 

 

§ 10 Nästa möte 17 Maj 18.00 

Dagens möte avslutas 

Sekreterare   Ordförande   Justerare 

 

 

Elin Sehlstedt   Martin Nordevik  Niklas Byström 



 


