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Närvarande

16 medlemmar i Vallentuna Brukshundklubb
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1)

Mötets öppnande
Carola Hag förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2)

Utbildningsutskottet – Carola Hag
utbildning@vallentunabrukshundklubb.se
Carola informerade om vårens kurser och flera förslag från medlemmarna kom in.
Mycket fulltecknad, men bl a en plats kvar på dagskursen i balansboll lör 17 mars med Anna
Larsson som instruktör. Balansboll är bra för stärka hundens muskler, balans och som aktivitet. Bra
om hunden har dåliga ryggmuskler.

2.1)

Beslutade kurser
Kursinnehåll
Datum
Brukslydnadskurs Fulltecknad 29 mars-31 maj
Domarutbildning, Rally
23-25 mars, 13-15 samt 27-29 april
Allmänlydnads-/ Slyngel vårkurs Måndagar mars-april
Fulltecknad
Balansbollskurs
Lör 17 mars
Agility fortsättningskurs
Onsdagar april-maj
Hundkurs för juniorer 11-15 år Tisdagar mars-maj

2.2)

Planerade kurser
Kursinnehåll
Valp
Rallylydnad
Föreläsning och kursdag

2.3)

Kursledare
Hampus Stavem
Carola Hag
Nette Carlestål, Madelene
Arvidsson
Anna Larsson
Monica Rahm
Madelene Arvidsson,
Agneta Hoogeveen

Kursledare
Madelene Arvidsson
Göran Hagberg
Camilla Grip

Önskemål om kurser/träningsgrupper framförda på mötet
Tema
Kommentar
Balansboll
Gärna fler tillfällen. Anna Larsson fullbokad fram till hösten
Kurser kring hundens hälsa, exv, Med en veterinär och gärna innan sommaren, exv april eller maj.
första hjälpen.
Spårkurs
Tävlingslydnad
Fortsättningskurs rallylydnad
Brukslydnadskurs
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2.4)

Torsdagsträningar
Följande önskemål på teman för torsdagsträningar kom också:

3)

•

Lydnad

•

Allmänlydnad, exv hundmöten.

Tävlingsutskottet – Camila Grip
lydnad-bruks@vallentunabrukshundklubb.se
Camilla inte närvarande, men Carola 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 finns i vår facebook-grupp här.

4)

Avel- och hälsa-utskottet – Mia Hermansen
mhmt@vallentunabrukshundklubb.se
Mia kunde inte komma, men vi har haft 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.
Önskemål om att ha BPH. Ingen bana eller funktionärer på klubben, men finns på Bro-Håbo BK och
även en jaktfirma i Almunge anordnar dock inte Märsta-Sigtuna BK längre..

5)

PR/Info-utskottet – Göran Hagberg
webmaster@vallentunabrukshundklubb.se

5.1)

Bokning av ”Svansen” för träning under vintern
Kodlås monterat och försök nu med internetbokning via webbsidan http://www.boka.se/vabk . Du
behöver vara registrerad för att få boka. Tyvärr problem att få dörren att gå i lås så vi avvaktar med
att släppa på fler innan det är löst.
Kostnaden är 25 kr/timme som betalas via Swish, se mer info på bokningssidan och
bekräftelsemejlet.
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5.2)

Önskemål till hemsida och facebook-gruppen
Inga nya önskemål, men tipsar att man kan 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
stuga@vallentunabrukshundklubb.se

6.1)

Förbättrad belysning
Madelene kunde inte komma, men Nette berättade om att Bert Jidebom monterat led-strålkastare
dels på klubbhuset mot parkeringen/vinter appell-plan och dels på 3-meters höjd mot vanliga appellplan. Många på mötet tyckte att det blivit mycket bättre än tidigare.

7)

Valberedningen –
Då årsmötet just varit och ny styrelse, revisorer och valberedning vald fanns det inget aktuellt från
valberedningen.

8)

Övriga frågor

8.1)

Plogning av parkering?
Plogas parkeringen som överenskommet? Nette kollar med Madelene vad som överenskommits.
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9)

Besök av Christer Hofström, ”K9narc”
Christer Hofström och Katrin från ”K9narc” berättade och visade filmer från sitt arbete med
specialsök efter bl a narkotika och sprängmedel.

10)

Mötets avslutande
Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:
Inga bilagor.

Justeras:

Vid protokollet:

Justeras:

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

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

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

Carola Hag

Göran Hagberg

Nette Carlestål

Mötesordförande

- sida 5 av 5 Protokoll medlemsmöte VaBK 05MAR18.odt/2018-03-06/version: 11

