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Protokoll styrelsemöte (6-2020) 
 

Datum och tid 2020-08-27 kl 18:30-20:30 

Plats Klubbstugan 

Kallade  

Styrelsen Mia Enlin, Göran Hagberg, Kicki Jidebom, Annika Malmros-Borell, 
Anna Hagberg, Tomas Carlsson, Sarah Öhman 

Suppleanter Anna Warrén Haglund 

Adjungerande  

  

Frånvarande  

Styrelsen Nette Carlestål, Sonny Samuelsson 

Suppleanter  

Adjungerande  

 

  

-1(11)- 



 

 
 

 Vallentuna Brukshundklubb 

 
 

Innehåll 
 
1. Mötets öppnande 4 

2. Val av justerare 4 

3. Genomgång av tidigare protokoll 4 

4. Allmänna frågor från styrelsen 4 
4.1. Fyllnadsval av vice ordförande 4 
4.2. Nya normalstadgar för lokalklubb 4 

5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg 4 
5.1. Pågående kurser 4 

6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman 5 
6.1. Två kommande officiella tävlingar i september 5 
6.2. Officiell tävlingar 2021 5 

6.2.1. Lydnad 5 
6.2.2. Rallylydnad 5 

6.3. Prisrosetter 5 

7. Avel- och hälsa - Mia Enlin 6 
7.1. MH och MT i höst 6 
7.2. Ny startpistol 6 

8. PR/Info - Göran Hagberg 6 

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

9.2.1. Kassaskåp 7 
9.2.2. Trasigt golv 7 
9.2.3. Inte grusade förhoppningar på grusad väg 7 

10. Ekonomi - Sarah Öhman 7 

11. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor 7 

12. Verksamhetsplan (nya aktiviteter) 8 

-2(11)- 



 

 
 

 Vallentuna Brukshundklubb 

 
 

12.1. Sund med hund - Anna Hagberg 8 
12.2. Höst-/vinterföreläsning - Mia Enlin 8 
12.3. Samarbete med Väsby BK för träning i Bruks - Anna Hagberg 9 

13. Skrivelser och rapporter 9 
13.1. Agilitytävling - Mia Enlin 9 

14. Övriga frågor 9 
14.1. Uppfödar-MH - Kicki Jidebom 9 

15. Styrelsemöten 10 

16. Medlemsmöten 11 

17. Mötets avslutande 11 
 
  

-3(11)- 



 

 
 

 Vallentuna Brukshundklubb 

 
 

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

2. Val av justerare 
Annika Malmros-Borell valdes till justerare. 

3. Genomgång av tidigare protokoll 
Protokoll från föregående möte (5-2020) godkändes. 

4. Allmänna frågor från styrelsen 

4.1. Fyllnadsval av vice ordförande 
Medlemsmötet 20 aug valde enhälligt Nette Carlestål till ny vice ordförande. 

4.2. Nya normalstadgar för lokalklubb 
SBK har sedan 1 juli antagit nya normalstadgar för lokalklubb, läs mer på 
Brukshundklubbens webbplats här.  
 
En av de stora förändringarna är en tydlig, och i vårt tycke väl tuff, tidplan för 
Valberedningen. Göran ser till att informera vår Valberedning om det. 

5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg 

5.1. Pågående kurser 
Smockfullt på valpkurserna. Vi har nu tre stycken dubbla valpkurser under hösten. Det ger 
förhoppningsvis vidare intresse för allmänlydnad och rallylydnad. 
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Fullbokade rallylydnadskursen i nybörjarklass i gång och även den efterföljande kursen i 
fortsättningsklass fullbokad. 

6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman 

6.1. Två kommande officiella tävlingar i september 
Officiell tävling i rallylydnadens mästarklass med dubbla starter och 82 anmälda den 5 
september.  
 
Helgen efter den 13 september dags för officiell tävling i Lydnad med samtliga klasser och 
27 anmälda. 

6.2. Officiell tävlingar 2021 

6.2.1. Lydnad 
Vi har anmält och fått ok på att anordna en officiell lydnadstävling 2021-09-12 i samtliga 
klasser. 
 
Avsikten är också att anordna några ytterligare tävlingar i startklass, men de behöver inte 
föranmälas så långt i förväg. 

6.2.2. Rallylydnad 
Vi har för avsikt att anmäla två officiella tävlingar för nästa år, en 8 maj och en 11 
september. 

6.3. Prisrosetter 
Vi behöver köpa in prisrosetter till kommande lydnadstävling. 
 
Enorm efterfrågan på våra prisrosetter under rallylydnadstävlingen har gjort att de är så gott 
som slut nu, 
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7. Avel- och hälsa - Mia Enlin 

7.1. MH och MT i höst 
Ett antal MH och MT på gång i höst, se kalendern på VaBK:s webbplats. 

7.2. Ny startpistol 
Mia berättade också att en ny startpistol kommer att köpas in enligt tidigare beslut. 

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

9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson 

9.1. Köket 
Cafeterian har gått med plusresultat hittills i år i motsats till förra året. Inköp på 1 500 kr och 
försäljning på 4 400 kr även om något inköp ännu inte kommit med. 
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9.2. Huset 

9.2.1. Kassaskåp 
Stort tack till Anhelee Pugliano som från Lövsta Stuteri fått ett kassaskåp skänkt till oss och 
som hon kört till oss. Dessbättre ur stöldsynpunkt - men värre för oss idag - ett väldigt tungt 
skåp. En enad styrelse lyckades välta in skåpet på kontoret påhejade av KIm, Sofia och hela 
valpkursen. 

9.2.2. Trasigt golv 
Trasigt golv i kontoret. Hur skadat är det? Stuga- och köks-utskottet undersöker.  
Finns pengar i reparationsfonden även om vi avser att göra minsta möjliga reparation. 

9.2.3. Inte grusade förhoppningar på grusad väg 
Mia har etablerat kontakt med markägaren Björn Ek. Mia kommer att kolla om vi kan få 
vägen förbättrad med grus. 

10. Ekonomi - Sarah Öhman 
Starkt resultat efter första halvåret med ett plus på för dagen på dryga 40 000 kr. Kommer att 
minska då ett antal kostnader saknas, men fortfarande på plus, se bifogad resultatrapport. 
 
Beslut att be Lili Östergren-Jadeby om hjälp med att göra årsbokslut mot sedvanligt 
instruktörsarvode. 

11. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor 
Inga. 
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12. Verksamhetsplan (nya aktiviteter) 

12.1. Sund med hund - Anna Hagberg 
Vi har hängt på Brukshundklubbens utmaning Sund med hund där det gäller att göra 2 gå- 
eller löppass och 1 träningspass per vecka med 22 deltagare från VaBK. 
Det finns olika nivåer från nybörjare till mera erfarna: 

● Grön nivå (2 km) 
● Blå nivå (5 km) 
● Röd nivå (7,5 km) 
● Svart nivå (10 km) 

 
Utmaning är på 8 veckor och efter det har deltagarna möjlighet att: 

1. Möjlighet till diplomering för en SBK Instruktör efter alla 8 veckor där deltagaren och 
hunden ska visa upp 6 övningar var. Diplomeringen kostar 150 kr/ekipage och efter 
godkänd diplomering får deltagaren scarf till hunden (i samma färg som nivån) och 
ett diplom till deltagaren. 

2. Kan deltagaren visa att du kan gå/springa för nivån rätt distans med hjälp av exv 
Runkeeper-app i telefonen så får deltagaren köpa en multifunktions-buff till sig själv 
också för 75 kr. 

 
Beslut att köpa in scarfar och buffar från SBK-shopen för ovan ändamål som täcker våra 
kostnader per ekipage. De säljs enbart i 5-pack, men vi undersöker intresset före inköp för 
att minska överblivna artiklar. 

12.2. Höst-/vinterföreläsning - Mia Enlin 
Mia föreslog en föreläsning av Annelie Bramstång frän Aktiv Hundfys någon helg i 
höst/vinter. Den skulle vara på ca 3 h och kosta ca 2 500 kr.  
 
Upplägget skulle vara att aktiva instruktörer i klubben går gratis, medlemmar betalar ett pris 
och ej medlemmar, om plats finns, ett högre pris. 
 
Beslut att vi går vidare med detta och att Mia stämmer av lämpliga datum med Annelie. 
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12.3. Samarbete med Väsby BK för träning i Bruks - Anna 
Hagberg 
Anna Hagberg informerade att Väsby BK gärna vill starta ett samarbete kring träning i Bruks. 
 
Beslut att vi gärna samarbetar. Anna kollar med Väsby BK om vilka som är målgruppen för 
träningarna så att vi kan gå ut med relevant information. 

13. Skrivelser och rapporter 

13.1. Agilitytävling - Mia Enlin 
Mia informerade om en inbjudan från SBK Stockholmsdistriktet om en agilitytävling 
26-27/9. Vi avstår då vi för tillfället inte har någon aktiv agilitygrupp. 

14. Övriga frågor 

14.1. Uppfödar-MH - Kicki Jidebom 
Kicki vidarebefordrade en fråga från Charlotte Casserfelt om att anordna ett uppfödar-MH i 
höst. Mia svarade att vi inte har någon möjlighet i höst utan det får i så fall bli till våren 2021. 
Kicki kollar med Charlotte och återkommer. 
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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 

19:30-20:30  - 

4 2020-06-07 
Utomhus 

17:00-19:00 Anna Hagberg, 
Tomas Kicki Jidebom 

5 2020-06-30 18:30-20:30  Mia Enlin 

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 
Verksamhetsplan 

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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16. Medlemsmöten 
 

Möte # Datum Tid Ämne 

1 2020-08-20 Kl. 19 Medlemsmöte efter prova-på 
aktiviteter 

2 2020-12-08 Kl. 19 Ämne? 

3 2021-02-14 16:00-18:00 Årsmöte 

 

17. Mötets avslutande 
Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- -------------------- ----------------------------  
Mia Enlin Göran Hagberg Annika Malmros-Borell  
Mötesordförande Vid protokollet  

 
 
 
 
Bilagor 

1. Brukshundklubbens Normalstadgar för lokalklubb 2020-07-01. 
2. Resultatrapport VaBK 
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