
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll medlemsmöte 
2018-06-27 

 

§ 1.a Mötets öppnande  

 

Närvarande: Carina Jonsson, Fred Larsson, Sandra Johansson, Mikael 

Eriksson, Angelica Abrahamsson, Anna Sundalen och Martin Bader  

Frånvarande: Martina Svensson, Suvi Olovsson och Johanna Pettersson 

Bergstrand 

 

18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

 

 

§ 1.b Val av protokolljusterare  

Som protokolljusterare valdes Anna Sundalen och Mikael Eriksson. 

 

§ 2. Val av mötessekreterare   

Som mötessekreterare valdes Martin Bader. 

 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4. Anmälan övriga frågor 

a) Rapport från distriktet önskas. 

b) Akuella bidragsansökningar/offerter  

 

 

§ 5. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Klubbens ekonomi ser bra ut: 239’065 kr. på klubbens konto. Klubben har 

fått in bidrag från Studiefrämjandet efter inrapporteringen samt 

inbetalningar för valpkursen. Elfakturan på 14000 kr. ska betalas. 

b) RUS: 

Klubben har genomfört en MH den 17:e juni med 8 hundar (Schäfer). 

Nästa MH är den 5:e juli (kvällstid) för tre klubbmedlemmar. 

c) Tävlingssektor:  

Ingen info, representant/ersättare saknas. 

Information från Carina: Från och med nästa år kommer klubben att 



genomföra tävlingar i bruks (appell- och lägre klass). Om intresset finns så 

kan fler utbilda sig till tävlingsledare. Vänligen hör av er till styrelsen. 

d) Tjänstehund: 

Lydnadsutbildningen är i full gång med sju deltagare, varav två från TJBK. 

Provet kommer äga rum den 18:e augusti. Mikael kommer utbilda sig mer 

inom tjänstehundsverksamheten. 

e) Agility: 

Ingen info, representant/ersättare saknas. 

f) HUS: 

Den tredje valpkursen har precis börjat med 7 deltagare. 

Fortsättningskurser kommer hållas på hösten. Kursverksamheten har fått 

upp farten och vi har redan haft 6 kurser det första halvåret. Även en 

återträff för alla valpkursdeltagare kommer att äga rum. 

g) Stugsektorn: 

Ängarna har blivit klippta. Fasadfärg ska köpas för att kunna måla gröna 

stugan. En offert för en ny port till gräsklipparförrådet landar på 32000 kr. 

Styrelsen tycker att det är mycket pengar och vill undersöka ett annat 

alternativ: Robotgräsklippare. Carina kommer kontakta försäkringsbolaget 

för att se om ev. gräsklippare skulle ingå i försäkringen. Risk för stöld och 

vandalism finns. Därmed kommer inte något bidrag att sökas för porten 

(skulle vara inskickat senast den 30: juni).  

h) Kökskommittén: 

Köket fungerar väldigt bra. 

 

 

§ 6. Föreläsning  

Den 30:e juli kommer vi ha del två av hundmötesföreläsningen. Del två 

innehåller praktiska övningar och är därmed begränsad till max. 10 hundar. 

 

§ 7. Övriga frågor 

a) Det saknas en rapport från senaste distriktsmötet, då ingen av TJBK har 

deltagit. Sekreteraren kommer be om tillgång till mötesprotokollen. 

b) Har redan diskuterats under avsnitt 5 g) 

c) Anna S. kollar upp hur mycket ett enkelt staket (fårstängsel) skulle kosta 

för att kunna skapa ett enkelt inhängnat område på planen. 

§ 8. Nästa styrelsemöte / medlemsmöte 

2018-09-24 kl. 18:30 

§ 9. Mötet avslutas  

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades. 

 

Vid pennan 

 

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

Martin Bader 

 

 



 

Ordförande 

 

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

Carina Jonsson 

 

 

 

Justerare 

 

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

Anna Sundalen 

 

 

Justerare 

 

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

Mikael Eriksson 

 


