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Protokoll styrelsemöte (7-2020) 
 

Datum och tid 2020-09-29 kl 18:30-20:30 

Plats Klubbstugan 

Kallade  

Styrelsen Mia Enlin, Göran Hagberg, Kicki Jidebom, Annika Malmros-Borell, 
Tomas Carlsson, Nette Carlestål, Sonny Samuelsson 

Suppleanter  

Adjungerande  

  

Frånvarande  

Styrelsen Sarah Öhman, Anna Hagberg 

Suppleanter Anna Warrén Haglund 

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

2. Val av justerare 
Sonny Samuelsson valdes till justerare. 
 
Beslut att protokollet skickas ut till hela styrelsen för justering även om formellt en person är 
justerare. 

3. Genomgång av tidigare protokoll 
Protokoll från föregående möte (6-2020) godkändes. 

4. Allmänna frågor från styrelsen 

4.1. Valberedningen, styrelse 2021 
De nya, från 2020-07-01, normalstadgarna för lokalklubb inom SBK, läs mer här, innebär 
bland annat att Valberedningen behöver vara klar med sitt förslag och presentera det för 
medlemmarna senast den 15 november.  
 
De är informerade om det och kommer att påbörja sitt sitt arbete omgående. 

5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg 

5.1. Höstföreläsning (Mia) 
Mia har föreslagit och fått i uppdrag att anordna en föreläsning av Annelie Bramstång frän 
Aktiv Hundfys någon helg i höst/vinter. Inget datum bestämt än, men återkommer om det. 
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https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/Normalstadgar%20g%C3%A4llande%20from%202020-07-01/normalstadgar_lokalklubb_2020-06-13.pdf
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5.2. Sund med hund (Göran) 
Höstutmaningen avslutad och vi i Vallentuna BK fick ihop 242 löp- och träningspass på i snitt 
12 deltagare under de 8 veckorna utmaningen höll på. 
 
Certifiering kommer senare för de som vill så fort SBK fyllt på lagret med hund-scarfar. 

5.3. Önskemål om kurser (Nette) 
Nette har fått frågor om kurser i viltspår, drag, bruks och annat.  
 
Thomas kollar med Annette om viltspårskurs, Nette kollar om dragkurs och Kicki mer om 
bruksträning. De följer upp och återkommer med förslag. 

5.4. Prova på kvällar (Nette) 
Nette föreslog prova-på-kvällar med KM som exempelvis Waxholms BK har. 

5.5. Aktiviteter för våra instruktörer (Mia) 
Vad kan vi göra för att vidareutbilda våra aktiva instruktörer? Tas upp på kommande 
instruktörsmöte. 

6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman 

6.1. Framgångsrika tävlingar 
Både rallylydnads- och lydnadstävlingen nu i september var framgångsrika och fick beröm 
från deltagarna för att vara väl arrangerade.  
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6.2. Ändrade datum för Rallylydnadstävlingar (Annika) 
Vi behöver ändra våra datum för nästa års tävlingar i rallylydnad då de annars hade varit i 
nära tid till andra i tävlingar i närområdet. 
 
Nya datum är: 

● 15 maj 2021 för nybörjar- och fortsättningsklass 
● 4 september 2021 för avancerad och mästarklass 

7. Avel- och hälsa - Mia Enlin 

7.1. Inköp av chipläsare 
Chipläsaren stulen vid inbrottet som var tidigare i år och är ett måste vid olika tävlingar och 
prov. 
 
Beslut att köpa in en ny efter förslag från Mia. Kostnad upp till 1 500 kr. 

7.2. Ett till MH 
Mia ska försöka att få in ett till MH och troligen då i november. Återkommer med datum. 

8. PR/Info - Göran Hagberg 
Inget att rapportera. 
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9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson 

9.1. Grus till väg och parkering (Mia) 
Mia har varit i kontakt med markägaren Björn Ek som brukar få grus, men har inte fått det på 
jättelänge nu.  
 
Vi kan få köpa grus av Charlotte Casserfelts man. Kicki kollar med honom om storlek på 
gruset och förslag på volym samt vad det skulle kosta. 

9.2. Golvet i kontoret 
Kicki ber Bert kolla hur stor skadan är och vad minsta möjliga insats är för att laga den är 
och vad det kostar. 

9.3. LED-lamporna på planen (Kicki) 
Monterades för ett par år sedan och börjar redan att gå sönder. Bert har reklamerat dem och 
arbetar på att få nya istället för de vi har utan kostnad. 

9.4. Ökad säkerhet 
Vi diskuterade och beslöt vi om flertalet åtgärder för att öka säkerhet med orsak av att vi haft 
två inbrott. De redovisas i en konfidentiell bilaga endast tillgänglig för styrelsen. 

10. Ekonomi - Sarah Öhman 
Bra resultat tack vare alla kurser. I kassan på plusgirokontot har vi i dagsläget 97 000 kr. 
 
Just nu 94 000 kr på Sparkontot och de 6 000 kr vi temporärt lånade därifrån i våras kan 
föras tillbaka. 
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11. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor 
Inga frågor. 

12. Verksamhetsplan (nya aktiviteter) 

12.1. Verksamhetsplanering 
Styrelsemötet 24 november är enbart för Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 
2021. 
 
Beslut att Göran bokar lokal i Kulturhuset i Vallentuna. 
 
Göran skickar också ut info till utskottsansvariga att förbereda sina respektive avsnitt för 
både Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021. 

13. Skrivelser och rapporter 

13.1. Rapport från Distriktsmötet 
Från VaBK deltog Mia, Göran och Jenny Nyberg på SBK Upplands Distriktsmöte den 24 
sep, se mötesanteckningar här. 
 
Där gick bland annat utbildningsbehovet igenom för respektive klubb. Vi anmälde behov av 
bland annat tävlingssekreterare-utbildning i rallylydnad och lydnad. Annika Malmros-Borell 
intresserad och fler intresserade till tävlingssekreterare-utbildningen eller andra SBK 
utbildningar kan anmäla det med mejl till styrelsen@vallentunabrukshundklubb.se . 
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https://docs.google.com/document/d/1KTJahKsOY-b9gYPLyNN_e-fjJ76VGV5VPoNiIdcFJrI/edit?usp=sharing
mailto:styrelsen@vallentunabrukshundklubb.se
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14. Övriga frågor 

14.1. Torsdagsträningar 
Vi stängde ner våra torsdagsträningar i våras på grund av Corona-pandemin. 
 
Beslut att återuppta dem nu. Precis som förut är fokus på öppen träning och att ge möjlighet 
till att träffa träningskamrater och socialisera sin hund. Därför inget måste med något tema. 
 
Följande torsdagar bokades direkt, se hemsidan här.  
 
Göran lägger också ut på facebookgruppen för instruktörer om att anmäla sig till fler 
torsdagar och sedan allmän info via sociala medier. 

14.2. Måndagspromenader 
Starka önskemål om våra måndagspromenader. 
 
Beslut att vi startar upp igen. Nu första måndagen i oktober med Kicki som ledare. Göran 
lägger ut info och vi påminner om att hålla Corona-säkert avstånd. 
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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  - 

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 Fika och info från Styrelsen 

3 2021-02-14 16:00-18:00 Årsmöte 

 

17. Mötets avslutande 
Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- -------------------- ----------------------------  
Mia Enlin Göran Hagberg Sonny Samuelsson  
Mötesordförande Vid protokollet  
 
 
Bilaga 

1. Diskussion och beslut om säkerhetshöjande åtgärder. Konfidentiellt 
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