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Protokoll styrelsemöte (2-2020) 
 

Datum och tid 2020-04-08 kl 18:45-20:45 

Plats Webbmöte 

Kallade  

Styrelsen Mia Enlin, Madelene Arvidsson, Göran Hagberg, Sarah Öhman, Kicki 
Jidebom, Anna Hagberg, Sonny Samuelsson, Tomas Carlsson,  

Suppleanter Anna Warrén Haglund 

Adjungerande  

  

Frånvarande  

Styrelsen Annika Malmros-Borell  

Suppleanter Nette Carlestål 

Adjungerande  
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Innehåll 
 

1. Mötets öppnande 4 

2. Val justerare 4 

3. Genomgång av tidigare protokoll 4 

4. Allmänna frågor från styrelsen 4 
4.1. Konsekvenser av SKK:s och SBK:s Corona-beslut (Madelene) 4 

4.1.1. Rallylydnadstävlingen 9 maj ställs in 4 
4.1.2. Träningstävlingen den 14 maj ställs in 4 

4.2. Förfrågan om träna Skydds på plan (Mia) 5 
4.3. Inbrottet - åtgärder nu och framöver (Madelene) 5 
4.4. Arvode för inställd kurs (Madelene) 5 

5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg 6 

6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman 6 

7. Avel- och hälsa - Mia Enlin 6 

8. PR/Info - Göran Hagberg 6 

9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson 6 
9.1. Köket 6 
9.2. Huset 7 

10. Ekonomi - Sarah Öhman 7 

11. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor 7 

12. Verksamhetsplan (nya aktiviteter) 7 

13. Skrivelser och rapporter 7 

14. Övriga frågor 7 
14.1. Erbjudande om utomhushögtalare (Mia) 7 

15. Styrelsemöten 8 
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16.1. Bokade möten 9 

17. Mötets avslutande 9 

Bilagor 10 
Bilaga 1 - Redovisning efter inbrottet 10 
Bilaga 2 - Kursöversikt våren 2020 11 
Bilaga 3 - Plankarta över kursernas placering 12 
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1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Mia Enlin förklarade mötet öppnat. 

2. Val justerare 
Anna Haglund valdes till justerare. 

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

4. Allmänna frågor från styrelsen 

4.1. Konsekvenser av SKK:s och SBK:s Corona-beslut 
(Madelene) 

4.1.1. Rallylydnadstävlingen 9 maj ställs in 
Svenska Brukshundklubben ställer in alla officiella tävlingar och det gör att vi ställer in vår 
rallylydnadstävling den 9 maj. 
 
Beslut: Betala tillbaks avgifter för den officiella tävlingen. Tävlingsledningen behöver gå ut 
med info samt be om kontouppgifter. 

4.1.2. Träningstävlingen den 14 maj ställs in 
Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska 
bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer 
 
Beslut: Det gör att vi ställer in den planerade träningstävlingen i rallylydnad den 14 maj. 
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4.2. Förfrågan om träna Skydds på plan (Mia) 
Förfrågan från Charlotte Casserfeldt om hon får träna skydd på vår plan och i så fall 
eventuella restriktioner för detta. 
 
Hon vill också ta hit en utbildad skyddsfigurant för sin egen träning. 
 
Beslut att tillåta det, inklusive att hon tar hit en utbildad skyddsfigurant för egen träning, och 
vi ser inga restriktioner mer än helst inte under torsdagsträningarna. 

4.3. Inbrottet - åtgärder nu och framöver (Madelene) 
Madelene presenterade händelseförloppet efter att vi upptäckte inbrottet och vilka åtgärder 
som vidtagits bland annat att sätta i nytt lås i dörren, byta bomkoden samt placerat ett 
betongfundament vid bommen för att förhindra passage bredvid, se bilaga 1. 
 
Polisrapporten har kommit idag 8 april. Länsförsäkringar ska nu ta ställning till våra yrkanden 
på ersättning för stulna saker. 
 
Frågan om eventuellt larm tar vi framöver. 

4.4. Arvode för inställd kurs (Madelene) 
Vallentuna gymnasium hade inkommit med önskemål om hjälp med tillfällen med aktiviteter 
för gymnasieungdom med hund. Den blev senare inställd med kort varsel, 
 
De är öppna för att vi ska fakturera dem. Om det skulle göras och för vad blev det lång 
diskussion om där Sonny föreslår att vi tar betalt för första kurstillfället som blev inställt.  
 
Beslut av majoriteten för Sonnys förslag och då att fakturera 420 kr/h för vardera av de två 
instruktörer som var tänkta att delta. 
 
Vi bordlägger frågan om vad vi gör med arvodet till nästa möte. 
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5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg 
Pågår ett redan ett flertal kurser och flera nya på gång, se bilaga 2. 
 
Madelene presenterade skiss över hur vi sprider oss över vår tillgängliga yta vilket gör att vi 
kan hålla flera kurser samtidigt, se bilaga 3. Parkeringen får lösas längs med vägen så att 
inte alla trängs uppe på grusplanen vid klubbstugan. Respektive instruktör hänvisar. 
 
Beslutade för Madelenes förslag. 

6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman 
Inget förutom redan beslutat att ställ in tävlingarna i maj. 
 
Tre tävlingar i juni som får ligga kvar tills vidare. 

7. Avel- och hälsa - Mia Enlin 
Mia har sagt nej till att hyra ut MT-banan 10 maj  då det är planerat en kurs det datumet och 
att vi i enligt tidigare beslut i styrelsen inte hyr ut MH-banan när annan kursverksamhet 
pågår. 
 
Bordlägger beslut om inköp av ny startpistol.  

8. PR/Info - Göran Hagberg 
Inget att rapportera. 

9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson 

9.1. Köket 
Inget att rapportera 
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9.2. Huset 
Den trasiga dassdörren och de sönderblåsta gångjärnen till agilityboden lagade/byta. 
 
Fixardagen 4 maj skjuts upp 

10. Ekonomi - Sarah Öhman 
Klart med banken 31/3 så nu kommer vi åt kontot och alla räkningarna är betalda.  
 
Ansökt om lokalbidrag hos kommunen. Följdfrågor har kommit som Mia svarar på. 

11. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor 
Inga.  

12. Verksamhetsplan (nya aktiviteter) 
Inga. 

13. Skrivelser och rapporter 
Inga. 

14. Övriga frågor 

14.1. Erbjudande om utomhushögtalare (Mia) 
Mias pappa vill skänka utomhushögtalare till klubben. Mia skickar info om om dem så tar vi 
beslut efter det. 
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15. Styrelsemöten 
 

# 2020 Datum Tid Kan ej närvara Fikaansvar 

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

2 2020-04-08 
Webbmöte 

18:45-20:45 Annika - 

3 2020-05-05 
Utomhus på 
appelplanen 

18:30-20:30  
- 

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 

 

  

-8(12)- 



 

 
 

 Vallentuna Brukshundklubb 

 
 

16. Medlemsmöten 

16.1. Bokade möten 
 

Möte # Datum Tid Ämne 

1    

2    

3    

4 2021-02-14 16:00-18:00 Årsmöte 

 

17. Mötets avslutande 
Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- -------------------- ----------------------------  
Mia Enlin Anna Haglund Göran Hagberg  
Mötesordförande Vid protokollet 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Redovisning efter inbrottet 
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Bilaga 2 - Kursöversikt våren 2020 
 

 
 
  

-11(12)- 



 

 
 

 Vallentuna Brukshundklubb 

 
 
 

Bilaga 3 - Plankarta över kursernas placering 
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