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1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Anna Hagberg förklarade mötet öppnat. 

2. Kontakten med Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottet består av Anna Hagberg (ordf.), Madelene Arvidsson och Carola Hag. 
 
Mejla till: utbildning@vallentunabrukshundklubb.se  
 
Utbildningsutskottet är instruktörernas bollplank i allt som rör kursverksamheten, 
torsdagsträningarna samt utbildning av instruktörer. 
 
Sändlista kommer för att nå alla instruktörer, mer info kommer. 

3. Dagsläget för utbildningsdelen 

3.1. Ekonomi 
 
Kurspriset är nu sedan början på mars, 2020, till 150 kr/studietimme. En studietimme är 45 
minuter,  
 
Arvodet fortfarande 399 kr/studietimme inkluderande förberedelser och före skatt. 
 
Kursinträkterna ska också täcka andra omkostnader på klubben än just instruktören, exv el, 
försäkring, arrende etc. 
 
Det gör att minsta antalet deltagare per kurs är 5.  

3.2. Externa kostnader 
Fördjupning i olika delar i hundvärlden kostar 
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Instruktörer, föreläsare och det man själv brinner för en större kostnad. Budgeten blir då en 
annan då det kan krävas både kost och logi. 
 
Det är här Utbildningsutskottet ekonomiska del kommer in, det är de i utskotten som för vad 
…. 

4. Kurserna 

4.1. Bruxanvisningen 
Vår instruktion till oss instruktörer när vi håller kursm Bruxanvisningen, hittas på hemsidan 
under Om klubben->Protokoll och styrdokument->För instruktörer 
 
Bruxanvisningen kommer att uppdateras inom kort. 

4.2. Samma innehåll 
Fokus för våra kurser ska vara kvalitet. 
 
Utbildningsutskottet ta fram vad olika kurser ska innehålla så att det blir lika i stort 
oberoende av instruktör. Det gäller valp, allmänlydnad, rallylydnad, lydnad och bruks. Håller 
man en övrig kurs lämnas kursplan in till Utbildningsutskottet innan kursen släpps för 
anmälan. 

4.3. SBK Kursplan 
SBK har  
 

4.4. Studiefrämjandet 
Kontakt till Studiefrämjandet sker via Utbildningsutskottet. 
 
Alla instruktörer får anmälningsstatus från Studiefrämjandet (Daniel Björk och Mikaela 
Strömberg). 
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Kursledaren skriver in närvaro för varje kurstillfälle via webblänk som fås av Daniel eller 
Mikaela. 
 

4.5. Årsplan över kurser 
Utbildningsutskottet kommer att i en plan fördela/sprida kurserna över verksamhetsåret där 
vi som instruktörer för anmäla intresse att hålla viss typ av kurs när det är planerat. 

5. Vidareutbildning av instruktörer 
Boken “Hur svårt kan det vara?” 
 
Kom gärna med förslag till Utbildningsutskottet på vad du som instruktör skulle vilja 
vidareutvecklas i. 

6. Övrigt 

6.1. Träningslokalen 
“Svansen” hyrs ut för 25 kr/h. Boka på boka.se/vabk.  
 
Du behöver lägga upp ett konto där och sedan be Göran, 
webmaster@vallentunabrukshundklubben.se , ge dig behörighet att boka i vår kalender. 

6.2. Hyra av appellplanen och/eller klubbhus 
Krav att den som bokar är medlem i VaBK och det får inte vara konkurrerande verksamhet, 
exv instruktörsledda kurser som inte går via klubben. Frågan ställs till och godkänns/avböjs 
av styrelsen via ordföranden, ordforande@vallentunabrukshundklubb.se .  
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7. Mötets avslutande 
Anna tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- --------------------  
Anna Hagberg Göran Hagberg  
Mötesordförande Vid protokollet 
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