
Protokoll styrelsemöte (6-2017)

Datum och tid 2017-06-08 kl 19-21
Plats Vallentuna Brukshundklubb

Kallade
Styrelsen  Lili Östergren-Jadeby, Anhelee Pugliano, Bert Jidebom, Göran Hagberg
Suppleanter
Adjungerande

Anmält frånvarande
Styrelse Carola Hag, Agneta Geneborg, Anette Öhman, Madelene Arvidsson, Mia 

Hermansen
Suppleanter Nette Carlestål, Marianne Nordahl
Adjungerande Camilla Grip
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1) Mötets öppnande

Mötets ordförande Anhelee Pugliano förklarade mötet öppnat.

2) Val av justerare

Bert Jidebom valdes till justerare.

3) Val av förare av papperskalender

Lili Östergren-Jadeby valdes till förare av papperskalendern.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 5-2017 godkändes utan anmärkningar.

5) Allmänna frågor från styrelsen

5.1) Information kring trakasserier på klubbens område från externt ekipage. (Bert)

Bert informerade om de trakasserier som förekommit på klubben mot våra ekipage som varit och 
tränat.

Information från kommunen om vad som gäller på Gullbrofältet (det vi i dagligt tal vanligen kallar 
”flygfältet”) står nere vid Modellflygklubbens hus på flygfältssidan. Där står bland annat att det är 
Vallentuna Brukshundklubb, Modelflygklubben och Vallentuna Fotboll som har rätt att vistas på 
Gullbrofältet

Trakasserierna är polisanmälda och utreds. Vad vi vet har trakasserierna sedan upphört. Om de 
skulle inträffa igen är det viktigt dels att vi dokumenterar så gott det går och dels att vi kan ringa 
Polisen på 11414 och rådgöra om vad vi kan göra. Vid akuta hot ringer vi förstås 112.

Styrelsen tacksam för Berts civilkurage och agerande för att stödja Vallentuna Brukshundklubbs 
medlemmar och vår verksamhet.

5.2) Uppdrag till valberedningen om ny kassör och ordförande 

Styrelsen ger valberedningen i uppdrag att hitta en ny kassör och en ny ordförande.
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6) Utbildningsutskottet – Carola Hag

6.1) Sommarkurser

Tre kurser hålls i sommar:

a) Slyngel- och valpkurs med Nette och Susanne.

b) Rallylydnad Fortsättningsklass med Carola och

c) Rallylydnad Avancerad klass även det med Carola som instruktör.

6.2) Brukskurser

Bert tog upp önskemål om brukskurser för nybörjare i Spår och Sök. Han har sonderat och möjligen 
kan Marianne Nordahl respektive Anette Anderson vara instruktörer. Bert arbetar vidare och ser om 
vi kan få till kurserna nu i höst.

7) Tävlingsutskottet – Camilla Grip

Fråga om vi ska köpa ett referensexemplar av Niina och Kenth Svartbergs nyutgåva av ”Med sikte 
på 10:an”. Göran stämmer av med Camilla. Kostnad 250 kr plus frakt.

8) Avel och hälsa – Mia Hermansen

8.1) Utställningen i september

• Domare klara: Anna-Lena Munkvall, Willy Rosenkvist och Anna Törnlöv

• Anmälningssida för vår webbplats klar, men saknar mejladress för den som ska ta emot 
anmälningarna. Göran kollar med Carola.

• Ekonomi 

a) Intäkter beräknas bli 200 kr från minst 150 ekipage till det kommer försäljning från caféet.

a) Annonsordern bekräftat av Hundsport – 1 900 kr

b) Toaholk beställd. Den dyrare varianten där rengöring etc. ingår

c) Vänta med beställning av rosetter.

• Kassören vill ha en lista med anmälda från utställningsansvarig när anmälningstiden har gått.

8.2) Rallylydnadstävlingen i juni

• Anmälningstiden har gått ut och det är 18 anmälda i Nybörjarklass och 12 i Fortsättningsklass.

• Två domare, Carola Hag och Anna Nilsson med  Anhelee Pugliano respektive Eva Westergren som 
skrivare.
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• Rallyrosetter finns.

9) PR/Info – Göran Hagberg 

9.1) Lagring av dokument (Göran)

Göran har ordnat med en gemensam lagringsyta med hjälp av Dropbox. Mer info kommer.

9.2) Nya skyltar kring området. (Göran) 

Nette också med i arbetsgruppen.

10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson 

10.1) Städdag (Madelene)

Datum kommer. Idé på mötet att vi  kan samköra det med medlemsmöte i början på september.

10.2) El i köket (Bert)

Fixat - lysande!

10.3) Låset vid bommen (Bert)

Fungerar.

10.4) Ekipagetavlor (Nette)

Anhelee har skickat förslag där man själv kan markerar sina framgångar allteftersom.

10.5) Blommor (Nette)

Fint ordnat av Nette.

10.6) Speglarna utomhus (Anette)

Återkommer om det.
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11) Ekonomi – Lili Östergren-Jadeby

11.1) Utbetalning av instruktörsarvoden

Påminnelse om beslut att utbetalning av arvoden till klubbens instruktörer sker kvartalsvis för att 
effektivisera hanteringen, se tabell nedan.

Inga ansökningar om utbetalning har hittills inkommit för vårens kurser.

Kvartal Underlag kassören tillhanda senast Utbetalning av instruktörsarvoden

1 2017-03-17 2017-03-24

2 2017-06-15 2017-06-22

3 2017-09-18 2017-09-25

4 2017-12-15 2017-12-22

11.2) Viktigt att tänka på när vi tar betalt

a) Viktigt att vi tänker på att när vi tar betalt för parkering måste det ske kontant för senare 
vidarebefordran direkt till markägaren.

b) Lite i motsats så ser vi helst att all betalning i caféet sker med Swish så att vi minskar 
kontanthanteringen och slipper att riskera att få in gamla mynt. I priserna i caféet ingår kostnaden för 
Swish så vi ska inte ta något extra för det.

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

12.1) Ungdomsprojektet (Madelene)

Återkommer med mer info om det.

12.2) Delta vid Höstfesten i Vallentuna (Nette) 

Höstfesten är den 30 september, 2017.

Nette återkommer med förslag på upplägg för den.

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

Inga.
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14) Skrivelser och rapporter

14.1) Svenskt Schäfer Mästerskap i Bruks

Inbjudan har inkommit till Svenskt Schäfer Mästerskap i Bruks, SSM, 1-2 juli . Anmälan och mer info 
via SBK Tävling.             

15) Medlemsmöten

Datum Vad Tid Anm.

Ej bestämt Fixardag

Onsdag  2017-04-19
Exv 2 sept

Medlemsmöte
Ev. Fixardag och 
föreläsning

Kl 19 Ev Lotta Nilsdotter om 
problemhundar – Göran 
kollar pris etc.

Måndag 2017-12-11 Medlemsmöte Kl 19 Luciafika

Söndag 2018-02-18 Årsmöte Kl 15

16) Övriga frågor

Inga.

17) Mötets avslutande

Anhelee tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

Inga bilagor.

Justeras: Justeras: Vid protokollet:

------------------------- ------------------------- -------------------------

Anhelee Pugliano Bert Jidebom Göran Hagberg

Mötesordförande
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