
Tjörns brukshundklubb 

Protokoll 
2017-01-25 

§ 1. Mötets öppnande  

Närvarande: Gunilla Samsson, Fred Larsson, Annika Eriksson, Martina 

Svensson, Katarina Bader, Sara Rodin, Angelica Abrahamsson och Bo 

Isaksson.  
18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

§ 2. Föregående protokoll 

Inget att tillägga. 

 

§ 3. Årsmötet 

Den 23 februari är det årsmöte. Förslag på mötesordförande, Fred Larsson, har 

givits. Inför årsmötet påminner Fred ytterligare Reino om att infinna sig vid 

årsmötet för att föreläsa. Ekonomisk genomgång görs av Angelica.  

 

§ 4. Verksamhetsberättelse/planer 

 Alla utom RUS och stugsektorn är klara inför årsmötet. 

§ 5. Rapporter 

a) Ekonomin: En genomgång av resultatrapporten genomfördes avvikande 

belopp i resultatrapporten. Avgifter för fika är lägre än väntat. Förslag 

antogs om att höja priset på kaffe och bulle.  

 

 

b) Tävlingssektorn: Två lydnadstävlingar infann sig under föregående år i 

samtliga klasser med 27 anmälda deltagare. En brukstävling infann sig 

under föregående år med 6 anmälda deltagare. Inköp av pokaler/rosetter 

diskuterades. Även klubbmästare 2016 i resp. tävlingsgren (lydnad, agility, 

rally, bruks) nämndes. Utbildnings- och tävlingssektorn ligger under i 

budgeten.  

 

HUS: Valpkurs med Eva Liljeqvist och fortsättningskurs med Mikael 

Eriksson är inplanerade. Studiebidrag för böcker/lydnadshäften ska 

hänvändas till Studiefrämjandet. Inom utbildningsområdet förväntas två 

medlemmar genomgå instruktörsutbildning: Modul 1.  

 

c) RUS:  En anmäld medlem till figurantutbildningen.  

 

d) Kökskommittén Inget att rapportera.  

 

e) Agilitysektorn: Intresset för agility har ökat. Agilitysektorn har fått 

sponsring av Tjörns sparbank som omfattar 30 000 kr. Fakturan för 

hindren är betald 28 500 kr. Kostnad för transport tillkommer. Hindren 



hämtas förmodligen i februari. Agilitysektorn, som består av Sara, Mikaela 

och Linn, har tre möten är inplanerade. Hädanefter ansvarar Mikaela för 

sammankallande. Den 11 feb. är ett informationsmöte inplanerat. Planer 

finns ang. en träningstävling och träningstillfällen. En förberedande kurs är 

inplanerad. Ansökan om bidrag – ”gröna listan” - handläggs hos 

Studiefrämjandet 

 

f) Stugsektorn: Kostnaden för sophämtning och el har höjts. Pyreneiska 

mastiffklubben har bokat och hyr klubben 13 – 14 maj. 

  

§ 6. Budgetram 

En genomgång av budgetramen för 2017 gjordes. Den diskuterades och 

jämfördes med förra årets utfall. Rallysektorn har en önskan om att få stöd för 

kompletterande rallyskyltar anpassade efter revidering. Överskott av pengar 

läggs på reparationer.  

 

§ 7. SBK-info. 

Den årliga kongressen är i år den 20-21 maj. SBK höjer medlemsavgiften inför 

nästa år. Alla rasklubbar, distrikt och lokalklubbar har möjlighet att arrangera 

uthållighetsprov (UHP). Samtliga brukshundraser har möjlighet att göra 

uthållighetsprovet. Uthållighetsprov innefattar 15 km löpövning med hänsyn 

till grundkondition, fysiskt ansträngning, tidssättning och mentalitet. SBK 

uppmanar att klubbarna skickar resterande pengar av s.k. vinst till SBKs 

minnesfond. 

Till sist tillägger Fred SBKs korta rapport som beträffar bearbetning av 

Distriktets hemsida, figurantutbildning, Modul 1 för instruktörer samt 

bruksdomare. 

 

§ 9. Nästa möte 

Nästkommande möte planeras den 22 mars. 

 

§ 10. Mötet avslutades 

 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid pennan 

 

 

...................................................................... 

 

Katarina Bader 


