
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll medlemsmöte 
2019-06-13 

§ 1 Mötets öppnande  

Närvarande: Carina Jonsson, Martina Svensson, Anna Sundalen, Suvi 

Olovsson, Jannicke Elfström, Mikael Eriksson, Jessica Högh, Robert Olsson, 

Gunilla Samsson, Renée Nyman, Helena Jonsson, Ulrika Funkqvist och 

Martin Bader  

Anmält förhinder: Fred Larsson, Camilla Berlin, Angelica Abrahamsson  

 

18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

§ 2.a Val av mötessekreterare 

Som mötessekreterare valdes Martin Bader. 

§ 2.b Val av protokolljusterare 

Som protokolljusterare valdes Mikael och Helena. 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 4. Föregående mötets protokoll 

Det uppstod inga frågor eller kommentarer gällande föregående mötets 

protokoll. 

 

§ 5. Anmälan övriga frågor 

Två punkter anmäldes: Avsaknad av valberedningen, deltagarlistan för kurser. 

 

§ 6. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Klubbens ekonomi ser fortfarande bra ut: 181 442 kr. En stor utgift har 

varit gräsklipparen (ca. 45 tkr inkl. installation och service) och inköp av 

hundleksaker (konger, bollar osv. säljs vidare till klubbmedlemmar och 

kursdeltagare) 

b) Tävlingssektor: 

Klubben har anordnat en lydnadstävling i våras och kommer genomföra en 

lydnadstävling på hösten. Angelica kommer vara tävlingsledare och 

Therese Munk kommer utbilda sig till tävlingsledare och kan 

förhoppningsvis leda lydnadstävlingen i startklass. 

Vi diskuterade om möjliga sponsorer till våra tävlingar. Renée tipsade om 

Almö livs som brukar sponsra andra föreningar. Vi kommer kontakta 

Almö livs för att se om de kan sponsra priser för kommande tävlingar.  

En annan sak är att försöka marknadsföra våra tävlingar bättre. Annonsera 

på hemsidan och i facebook i god tid och gärna visa vilka priser man kan 

vinna för att locka hit fler. 



Martina har anmält sig till domarutbildningen, just nu är det inte säkert än 

om utbildningen blir av eftersom det är för få anmälda (min. antal är 8). 

Klubben anordnade en brukstävling under våren. 

c) HUS:  

Vi har löpande kurser inom vardagslydnad, både för nybörjare (valp) och 

fortsättningskurser. I augusti startas en ny valpkurs (förmodligen med 

Jannicke och Julia som instruktörer). Efter sommaren kommer vi även 

starta en fortsättningskurs (tänkbara instruktörer: Martin Nordevik och 

Martin Bader). 

Den allmänna träningen på måndagar fortsätter med flyball (Camilla är 

värd) och sedan blir det sommaruppehåll. 

d) RUS: 

Nästa MH-tillfälle lär bli i början av augusti. 

e) Tjänstehundssektorn: 

Lördag den 15:e juni blir det en informationsdag på klubben med Mikael. 

På söndag den 16:e är Mikael och Helena med på barnens flyghelg (Säve). 

f) Agility/ungdomssektorn: 

Planen är att träna varannan söndag förmiddag kl. 10-12. Staketet ställs 

upp under tiden träningen pågår. 

g) Stugsektorn: 

Vi har haft en arbetsdag på våren och ytterligare en är planerad på hösten. 

Vi kommer förbättra hopphindren så att gräsklipparen inte tar skada när 

den kör på ett kvarglömt hinder. Lilla jakten kommer klippas av Robban. 

Klubben tar kontakt med personen som slog höet på MH-banan förra året 

för att se om den vill göra om det i år. 

h) Köket: 

Sammanställningen som Angelica gjorde är mycket uppskattade, nu har vi 

bättre koll över de olika utgifterna. Vi kommer se över priserna för fika. 

 

§ 7 Översyn av material till verksamhetsplanen, sektorer 

 Det jobbet som gjordes i början av året måste fortsätta. Det kommer bli 

separata möten för det under hösten. 

 

§ 8 Övriga frågor 

 Valberedningen: Det är viktigt att klubben har en valberedning men sedan 

förra årsmötet saknar vi en valberedning. Vi kommer försöka hitta kandidater 

via ett utskick till alla medlemmar. På höstens medlemsmöte kommer vi 

presentera arbetet i styrelsen och ta in förslag för tänkbara kandidater. Hittar vi 

inga kandidater så blir det deltagande medlemmarna som ska föreslå 

kandidater. 

 

För att minska det administrativa arbetet i kursverksamheten blir det enklast 

att ha en deltagarlista som fylls i av kursdeltagarna vid första kurskväll. 

§ 12  Mötet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades med 

fika och en presentation av Elin från Tjörns hundhälsa. 
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Mikael Eriksson   Helena Jonsson 


