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Närvarande 12 medlemmar i Vallentuna Brukshundklubb
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1) Mötets öppnande

Göran Hagberg förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2) Utbildningsutskottet – Carola Hag

I Carolas frånvaro informerade Göran om vårens kurser och flera förslag från medlemmarna kom in. 

2.1) Beslutade kurser

Kursinnehåll Datum Kursledare
Helgkurs i viltspår 13-14 jan Michael Hedman
Allmänlydnadsinstruktör 20 jan-17 feb Anna Hagberg
Brukslydnadskurs 29 mars-31 maj Hampus Stavem
Skrivarutbildning, Rally 11 mars Madelene Arvidsson
Domarutbildning, Rally 23-25 mars, 13-15 samt 27-29 april Carola Hag

2.2) Planerade kurser

Kursinnehåll Kursledare
Valp Madelene Arvidsson
Allmänlydnad Nette Crlestål
Rally Anna Hagberg/Göran Hagberg
Vardagsaktivering Nina Bergström
Prova-på för hundungdom Madelene Arvidsson/Agneta Hoogeveen
Föreläsning och kursdag Camilla Grip

2.3) Önskemål om kurser/träningsgrupper framförda på mötet

Tema Kommentar
Högerhandling
Rally, avancerad/mästare Gärna som träningsgrupp

Temakurser i rallylydnad Gärna i delar så att man kan välja

Sommarkurs i rally Alla klasser

Nosework Träningsgrupp – göra en ruta var och/eller att man har en färdig 
ruta med flera dofter där man får reda på var och vilken i förväg
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2.4) Förslag på externa föreläsare/instruktörer/kurser

Instruktör/föreläsare Kommentar
Diana Huuki Högerhandling
Therese Palm Mental hälsa

Christer Hofström K9narc

Anna Larsson Balansboll

2.5) Torsdagsträningar

Önskemål om mer precisering vad en torsdagstränings ska innehålla, inte enbart ”Rallylydnad” utan 
också exv. ”högerhandling”.

Följande önskemål på teman för torsdagsträningar kom också:

• Nosework

• Gruppmoment (lydnad)

• Skott-träning

• Belöningar

• Apportering (både lydnad och retreiver)

3) Tävlingsutskottet – Anette Öhman

Anette informerade om vår stora tävlingshelg 19-22 april 2018 då vi kommer att arrangera tävlingar i 
lydnad, rallylydnad och agility. 

Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till i stort som smått. Mer info kommer.

4) Avel- och hälsa-utskottet – Mia Hermansen

Mia berättade om ett framgångsrikt premiärår för det återuppstartade utskottet. Flera MT, MH och -  
som en av fåtal klubbar i Sverige - MT 2017 arrangerade under året. Svenska Brukshundklubben 
har hyrt banan av klubben för utbildning av figurantutbildningar.

Fler MT och MH under kommande år och även exteriörbeskrivningar.

5) PR/Info-utskottet – Göran Hagberg

5.1) Bokning av ”Svansen” för träning under vintern

Önskemål om internetbokning av träningslokalen ”Svansen” kom på förra medlemsmötet.

- sida 3 av 5 -
Protokoll medlemsmöte VaBK 11DEC17.odt/2017-12-11/version: 3



Vallentuna Brukshundklubb

Kodlås monterat och försök nu med internetbokning via webbsidan http://www.boka.se/vabk . Du 
behöver vara registrerad för att få boka. Mejla namn och din mejladress till 
webmaster@vallentunabrukshundklubb.se .

Kostnaden är 25 kr/timme som betalas via Swish, se mer info på bokningssidan och 
bekräftelsemejlet.

5.2) Önskemål till hemsida och facebook-gruppen

På hemsidan kan det ibland bli många klick för att komma till informationen om en kurs. Göran ser 
om det går att förkorta.

Hos alla dyker inte inläggen i klubbens Facebook-grupp upp. Tips dels att via alla gillar inläggen så 
öka sannolikheten att de dyker upp hos oss medlemmar. Man kan också i vänstermarginalen i 
Facebook under grupper markera vår Facebook-grupp som favorit så ligger den där fastnålad och 
det markeras när det kommer ett nytt inlägg. 

På hemsidan finns också möjlighet att mejlprenumerera på alla nyhetsinlägg som läggs ut på 
hemsidan (dock inte då Facebook-gruppen).

6) Stuga och köks-utskottet – Madelene Arvidsson

6.1) Tankar kring förbättrad belysning

Försök i vinter med led-strålkastare dels på klubbhuset mot parkeringen/vinter appell-plan och dels 
på 3-meters höjd mot vanliga appell-plan.

6.2) Parkeringen som appell-plan i vinter

Önskemål har framförts till markägaren att ploga parkeringen uppe vid klubbhuset i vinter så att vi 
kan använda den som appell-plan. Vi får då parkera antingen före bommen vid modellflygklubben 
eller före klubbhuset mot containern till.

7) Valberedningen – Anhelee Pugliano

Anhelee berättade att valberedningen har ett färdigt förslag till alla poster i styrelsen inför kommande 
verksamhetsår att beslutas om på årsmötet som är 18 feb. Fortfarande finns dock möjlighet för dig 
som vill att vara med som ledamot eller suppleant.

8) Övriga frågor

Inga.
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9) Besök av Christer Hofström, ”K9narc”

Tyvärr kunde inte Christer Hofström kommer på grund av akut sjuk hund.

Vi återkommer vid senare tillfälle med datum för hans besök.

10) Mötets avslutande

Göran tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

Inga bilagor.

Vid protokollet: Justeras: Justeras:

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

Göran Hagberg Anhelee Pugliano Nette Carlestål

Mötesordförande
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