
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll 
2017-06-20 

§ 1. Mötets öppnande  

Närvarande: Gunilla Samsson, Johanna Bergstrand Petersson, Annika 

Eriksson, Anna Sundalen, Katarina Bader, Fred Larsson, Martina 

Svensson och Mikael Eriksson.  

 

18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

§ 2. Fasadplåt till Vita stugan 

Fasadplåten är inköpt och finns tillgänglig för uppsättning. Den kommer att 

sättas upp under sommaren. Fakturan från XL-Bygg har inkommit. Betalning 

för uthyrning till Pyreneiska Mastiffklubben är ännu ej inkommen. 

 

§ 3. SBK-info. 

• Den 30/5 firade alla SBK-klubbar jubileum. 

• För att få delta i en tävling officiellt gäller medlemskap i någon klubb 

inom SKKs organisation ex. någon rasklubb, klubb med särskild 

inriktning, läns-/lokalklubb. Alla hundar får delta, men är hunden 

oregistrerad behöver den först ha en speciell tävlingslicens från SKK. 

Inmätning av mankhöjd: Anmälan till Inmätningstillfälle sker via SBK 

Tävling, där också mankhöjden på hundarna läggs in manuellt av 

arrangören utefter de ifyllda intyg för inmätning som inmätaren fyller i 

mankhöjden på. Avgiften för separat inmätning är 50 kr. då den ingår i 

komplett exteriörbeskrivning tas ingen extra avgift ut. Avgiften 

tillfaller arrangören som sedan betalar personen som genomför 

inmätningen 20 kr/hund + reseersättning. Detta började att gälla från 1 

maj 2017. För hund, som skulle hamna i annan kategori än dess ras vad 

gäller hinderhöjder och apportvikter kan göras en individuell mätning 

av mankhöjd. Inmätningstillfällen läggs in i SBK Tävling direkt av 

arrangören via fliken Tävlingar och sedan Ny brukstävling. 

• Domaransvar: Under tävling är det beslutat att domaren är ansvarig för 

tävlingsresultat. 

• Info. PM: PM ska vara de tävlande tillhanda senast 14 dagar före 

tävling. 

 

§ 4. Rapporter 

 

a) Ekonomin: Avgifter till XL-Bygg, Schäferklubben, avfall ska betalas. I 

dagsläget har klubben lika stor inkomst som utgift. 

 



b) Tävlingssektorn: Inför kommande lydnadstävlingar sker ett bortfall av 2:a 

och 3:e klass. I tävlingsansökan hos SBK anges endast start- och 1:a klass 

inför nästa lydnastävling den 18/8. I aktuellt läge finns ingen tillräcklig 

kapacitet för 2:a och 3:e klass. Vid senaste tävlingstillfälle den 17/6 

startade 11 ekipage varav 8 i startklass och 2 i klass 1. Några 

återbud/enstaka kom ej till tävling. Hittills krävde ingen återbetalning.  

Nytt domarblock samt skrivblock med skydd mot regn är nödvändigt. 

 

c) HUS: En gång återstår i fortsättningskursen; den 29/6. 

 

d) RUS: MH – ännu inga inkomna anmälningar. Klippning av det långa 

gräset planeras in inför nästa MH-tillfälle. 

 

e) Kökskommittén: Liten mängd fika såldes under senaste lydnadstävlingen 

den 17/6. 

 

f) Stugsektorn: Fasadplåt ska klä Vita stugans vägg som utförs av Torbjörn 

med medhjälpare. 

  

§ 5. Tjörns Sparbank 

En reklamkampanj om föreningsliv ska utföras av Tjörns Sparbank i 

samarbete med kommunikationsbyrån The Compadres, som meddelar att fem 

utvalda föreningar på Tjörn har möjlighet att medverka i/på film, foto, 

affischer. I ett reportage ska ”Den oglamorösa sidan av föreningsliv” och ”Det 

gör skillnad med nytt” lyftas fram. Kampanjen ska göras synlig i sociala 

medier i bl.a. facebook, instagram, Linked In m.m. Tjörns BK får möjlighet 

vara delaktig i samband med i ett kort reportage inkl. intervju samt 

fotografering. 

 

 

§ 6. Övriga frågor 

Borttagningen av husvagnen på grusplanen diskuterades. Anmälan hos polisen 

togs upp. Avstjälpning och inbrott är långtidsärende hos polisen. 

 

§ 7. Nästa mötesdatum 

Nästa styrelsemöte planeras in den 23/8, veckan före uthyrning av klubben.  

 

 

§ 6. Mötet avslutades 

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid pennan 

 

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

Katarina Bader 

 


