
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll styrelsemöte 
Digitalt via Teams 2021-01-07 

§ 1.a Mötets öppnande  

Deltagande från styrelsen: Carina Jonsson, Anna Sundalen, Martin 

Nordevik, Robban Olsson, Angelica Abrahamsson, Jannicke Elfström, 

Martina Svensson 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 Anna och Martin N. 

§ 2. Val av mötessekreterare 

Som mötessekreterare valdes Martin B. 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4. Anmälan övriga frågor 

Martina har en fråga gällande årsmötet och priset ”årets hund”. Vi kommer ta 

upp det under § 6 

 

§ 5. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Angelica gjorde bokslutet och tog fram årsredovisningen. Presentation 

kommer att ske vid årsmötet. 

b) Tävlingssektor: 

Inga nyheter, vi avvaktar. Det aktuella Corona-läget kommer påverka 

tävlingsaktiviteter 2021 

c) HUS:  

Det finns intresse för vårens valpkurser. Angelica börjar med första 

valpkurs i januari. Vi kommer testa att använda Google Formulär för 

anmälan till våra kurser.  

d) RUS: 

Planerad MH den 9:e maj. Det finns en förfrågan från en pudel-kennel som 

vi försöker boka in. 

e) Köket: 

Inget nytt. 

f) Agility/ungdomssektorn: 

Det pågår samtal med en instruktör som kan leda en agility-helg. 

g) Tjänstehundssektorn: 

Ingen aktivitet fram tills mars pga Corona.  



h) Stugsektorn: 

Vi väntar på ett återbesök av Anticimex. Uppmaning till de som tränar i 

vita stugan över vintern att kontrollera och tömma fällorna.   

 

§ 6 Nytt från SBK / Årsmötet 

Diskussionen fördes om vi kan hålla ett digitalt årsmöte. Vi kommer 

undersöka hur anmälan och rösträkningen ska gå till. Planerat datum är den 

23:e februari. Vi planerar även en ny prova på dag för våra medlemmar med 

olika aktiviteter den 22:e maj. Vid det tillfället kan vi också dela ut priser för 

prestationer 2020. 

 

§ 7 Klubbkläder 

 Listan med beställningar är nu klar. Det som återstår är frågan loggan, kan vi 

få fram ett brodyrkort eller ska det bli tryck? Vi undersöker möjligheterna. 

 

§ 8 Övriga frågor 

För bättre samarbete har vi bestämt oss att synkronisera våra datum för 

aktiviteter med räddningstjänsten och vice versa. Kalendern på vår hemsida 

ska uppdateras. 

 

§ 9  Nästa möte 

Det nästa mötet är planerad till den 28:e januari 2021 via teams. 

 

§ 10  Mötet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades. 
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