
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll styrelsemöte 
Digitalt via Teams 2020-12-02 

§ 1.a Mötets öppnande  

Deltagande från styrelsen: Carina Jonsson, Anna Sundalen, Camilla Berlin,  

Martin Nordevik, Robban Olsson och Martin Bader.  

 

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 Camilla och Robban. 

§ 2. Val av mötessekreterare 

Som mötessekreterare valdes Martin B. 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 4. Föregående mötets protokoll 

Det blev inga frågor eller kommentarer gällande föregående mötets protokoll. 

 

§ 5. Anmälan övriga frågor 

Inga. 

 

§ 6. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Klubbens ekonomi är fortsatt bra, saldot på kontot är 203´000 kr. Två 

fakturor för december: försäkring stugan (2050 kr) och Anticimex (6650 

kr). Materialkostnader för takbygge till containern tillkommer. 

b) Tävlingssektor: 

Nästa års tävlingar är inlagda, vi hoppas att de kommer kunna genomföras. 

c) HUS:  

Intresseanmälningar fortsätter komma in. Vi hänvisar dem till de fasta 

kursstarter vi har planerat för nästa vår, både valp- och fortsätningskurs. 

d) RUS: 

Inga rapporter. 

e) Tjänstehundssektorn: 

Carina och Anna är anmälda till provledarutbildningen.  

f) Agility/ungdomssektorn: 

Diskussion om hindren borde ställas in över vintern. Det finns dock 

medlemmar som använder hindren året om, vi låter dem därför stå ute så 

länge. Framöver kan de ställas under tak vid sidan av containern för att 

skydda dem mot hårda vindar och regn.  

g) Stugsektorn: 

Planerade aktiviteter är att bygga tak över containern, ny sensor till 



altanbelysningen. Anticimex gjorde den årliga kontrollen, det finns möss 

igen i vita stugan. Carina önskade halkskydd på bruksstegen.  

 

h) Köket: 

Inga inomhusaktiviteter på klubben. 

 

§ 7 Klubbkläder 

 Carina har tagit in priser från olika tillverkare, Arrak och Gappay. Backamo 

hundtjänst säljer en året-runt jacka till rabatterad pris på 1270 kr (inkl. tryck). 

Arraks softshelljacka ligger på 900 kr inkl. tryck. Valet föll på Gappay, 

eftersom materialet upplevs som bekvämare.  

De aktiva instruktörerna ska få var sin jacka för att ha på kurserna, 

medlemmarna erbjuds att beställa en jacka på egen bekostnad. Beställningarna 

tas emot nästa år via ett medlemsutskick. Den beställda mängden kommer 

också påverka priset. 

 

§ 8 SBK nytt 

 Det mesta har handlat om aktuella regler kring Corona. 

Läs detta och mer i den aktuella SBK-info: 

https://www.brukshundklubben.se/sbkinfo.  

 

§ 9 Övriga frågor 

Inga. 

 

§ 9  Nästa möte 

Det nästa mötet är planerad till den 7:e januari 2021 via teams. 

 

§ 10  Mötet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades. 
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