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Protokoll styrelsemöte (1-2020) 
 

Datum och tid 2020-03-05 kl 18:30-20:30 

Plats Vallentuna BK 

Kallade  

Styrelsen Mia Enlin, Madelene Arvidsson, Göran Hagberg, Sarah Öhman, Kicki 
Jidebom, Tomas Carlsson, Annika Malmros-Borell, Sonny 
Samuelsson 

Suppleanter Nette Carlestål 

Adjungerande  

  

Frånvarande  

Styrelsen Anna Hagberg 

Suppleanter Anna Warrén Haglund 

Adjungerande  
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1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Mia Enlin förklarade mötet öppnat. 

2. Val justerare 
Nette Carlestål valdes till justerare. 

3. Val av förare av papperskalendern 
Nette Carlestål valdes till förare av papperskalendern. 

4. Genomgång av tidigare protokoll 
Protokoll från föregående möte godkändes. 

5. Allmänna frågor från styrelsen 

5.1. Beslutsvägarna är för långsamma (Madelene) 
En från styrelsen med i varje utskott för att möjliggöra snabbare beslut 
 
Exempelvis en kurs som inte blir fylld så ska beslut tas av styrelsen som sammanträder för 
sällan. Bör kunna göras i Utbildningsutskottet som har helheten för alla kurser. 
 
Riktlinjer och mandat behövs för varje utskott.  
 
Beslut: Varje utskott får ta fram ett förslag för sitt utskott till något kommande styrelsemöte 
för beslut.  
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5.2. Anslutning till Draghundsportförbundet (Madelene) 
Gällande beslut finns att ansöka om anslutning till Draghundsportförbundet. Kostar 1 000 
kr/år. 
 
Beslut att Madelene skickar in ansökan. 

5.3. Endast en kalender för bokningar av klubbstuga etc. 
(Göran) 
Svårt med både en papperskalender i klubbstugan och en webbkalender på hemsidan. Ger 
frekvent upphov till dubbelbokningar och/eller saknade bokningar. 
 
Beslut att bara ha webbkalendern.  
 
Mejla webmaster@vallentunabrukshundklubb.se för att få en bokning inlagd. 

6. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg 
Madelene berättade att det är Instruktörsmöte på tis 10/3 med info om uppdateringar av 
instruktionen för att hålla en kurs, “Bruxanvisningen”, och uppdateringar vad en 
allmänlydnadskurs osv. ska innehålla. 

7. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman 

7.1. Admin av betalning vid tävling (Madelene) 
Madelene visade ett smidigare arbetssätt att i SBK Tävling direkt pricka av att ekipage som 
anmält sig också betalt av kassören utan behov av mellanlagring av extra excel-listor eller 
dylikt.  
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7.2. Årets Ekipage - ändring av regler (Annette, Anna mfl) 
Flera har väckt frågan att revidera reglerna som finns för Årets Ekipage. En viktig bit är att 
ha en sätt som belönar även bredd och aktiva ekipage och inte enbart toppresultat. 
 
Beslut att frågan bereds i varje sektor som kommer med förslag till styrelsen om eventuella 
ändringar. 
 
Beslut att Mia håller i en arbetsgrupp för fler varianter av utmärkelser som årets rockie, årets 
happy face osv. 

7.3. Träningstävlingar 
Förslag om att ha träningstävlingar med max 25-30 deltagare och möjlighet att enkelt 
anmäla sig och betala med swish. Det senare kan ge extra jobb för kassören, men vi provar 
med en tävling.  
 
Beslut att ge i uppdrag till Tävlingsutskottet jobba för att få till träningstävlingar. 

8. Avel- och hälsa - Mia Enlin 
Inget att rapportera. 

9. PR/Info - Göran Hagberg 

9.1. Utförsäljning av mössor innan de blir gamla fuktiga 
(Madelene) 
Lagret av mössor blir fuktiga när de förvaras på kontoret.  
 
Beslut att sälja ut kvarvarande för 50 kr/st. 
 
Vi vill också att man på varje kurs tar upp möjligheten att köpa en fin VaBK-mössa. Sarah 
erbjuder sig att ta bilder som vi kan ha för att göra reklam för mössorna på exempelvis 
facebook och instagram.  
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9.2. Beslut om logga för profilkläder via Prima4You (Göran) 
Tidigare beslut om att använda oss av Prima4You för att ge medlemmar möjlighet att köpa 
klubbkläder. Se exempelvis Uppsala Brukshundklubb, här, för hur en webbshop ser ut. 
 
Diskussion om vilken logga vi ska ha, SBK/Vallentuna eller Runstenen?  
 
Efter omröstning valdes Runstenen. 

10. Stugan och kök - Sonny Samuelsson 

10.1. Köket 
Inget att rapportera 

10.2. Huset 

10.2.1. Fixardag 
Beslut att boka av fixardag framåt vårkanten, söndag 3 maj kl 10-14. Vi bjuder på grillkorv 
och fika. 
 
Vi funderar på en aktivitet att ha efteråt. 

10.2.2. Ny dassdörr 
Trasiga dassdörren blir fixad till helgen. 

10.2.3. Vägförbättring 
Kommer grusning av vägen så fort den bär en tyngre lastbil. 

10.2.4. Ny yta för nosework/specialsök (Madelene) 
Vi funderar på en annan möjlig plats istället för på den lilla parkeringen vid “Svansen”. 
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10.2.5. Fasta markeringar 
Förslag från Kicki om fasta markeringar för framåtsändande från agilitybana och bortåt samt 
en uppletanderuta.  
 
Beslut att Kicki får iordningställa det. 

10.2.6. Nytt bidrag för föreningars gemensamhetslokaler (Göran) 
Läs mer på Vallentunas Kommuns hemsida här. 
 
Söks av ordförande och kassör. 
 
Beslut att vi söker det för bidrag till driftskostnader och om möjligt även för renoveringar av 
exempelvis hålet i kontorsgolvet. 

11. Ekonomi - Sarah Öhman 
Har haft genomgång och överlämning med Lili.  
 
Kommer inte åt kontot ännu, men allt för mars är betalt. 

12. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor 
Inga.  

13. Verksamhetsplan (nya aktiviteter) 
Inga.  
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14. Skrivelser och rapporter 
Studiefrämjandet har årsmöte 21 mars om någon vill gå. 

15. Övriga frågor 

15.1. Uthyrning (Mia) 

15.1.1. MH-banan 
Förfrågningar från Briardklubben om MH 2 maj. Vi har inte möjlighet att hålla i 
arrangemanget, men beslut att de får hyra MH-banan för 500 kr. 

15.1.2. Appellplan 
Förfrågan från från Kim M. om att hyra appelplan. Mia mejlar tillbaks och frågar om vad de 
mer i detalj tänkt att göra. De får inte ha kursverksamhet, men får hyra plan för 500 kr om de 
som hyr är medlem i VaBK.. 

15.2. Skolaktivitet (Tomas) 
Förfrågan från gymnasiet om aktivitet där Annette och Agneta gjort en program på tre 
tillfällen. Tyvärr inställt då alla deltagare inte hade praktisk möjlighet att få med sig sin egen 
hund. 
 
Gymnasiet kommer att ha halva friluftsdagar framöver då de gärna vill ha hjälp med någon 
hundaktivitet och det är lättare att få med sig egen hund då den inte behöver hämtas och 
lämnas.  
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16. Styrelsemöten 
 

# 2020 Datum Tid Kan ej närvara Fikaansvar 

1 2020-03-05 18:30-20:30 Anna Madelene Arvidsson 

2 2020-04-01 19:00-21:00 Annika, Anna 
Hagberg Göran Hagberg 

3 2020-05-05 18:30-20:30  Sarah Öhman 

4 2020-06-02 18:30-20:30  Kicki Jidebom 

5 2020-06-30 18:30-20:30  Tomas Carlsson 

6 2020-08-25 18:30-20:30  Anna Hagberg 

7 2020-09-29 18:30-20:30  Annika Malmros-Borell 

8 2020-10-27 18:30-20:30  Sonny Samuelsson 

9 2020-11-24 18:30-20:30  Anna Warrén Haglund 

10 2020-12-15 18:30-20:30  Nette Carlestål 

11 2021-01-12 18:30-20:30  Mia Enlin 

12 2021-02-14 14:45-15:45  Före Årsmötet 
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17. Medlemsmöten 

17.1. Bokade möten 
 

Möte # Datum Tid Ämne 

1    

2    

3    

4 2021-02-14 16:00-18:00 Årsmöte 

 

18. Mötets avslutande 
Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- -------------------- ----------------------------  
Mia Enlin Nette Carlestål Göran Hagberg  
Mötesordförande Vid protokollet 
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