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Datum och tid 2020-12-08 kl 19:00-20:00 

Plats Distansmöte 

Kallade Alla medlemmar i Vallentuna Brukshundklubb 

Närvarande Mia Enlin, Göran Hagberg, Nette Carlestål, Kicki Jidebom, Stefan 
Borell, Matilda Fahle, Bert Jidebom, Annika Malmros-Borell, Sonny 
Samuelsson, Anna Hagberg, Natalie Kroczek-Samuelsson 



 

 
 

 Vallentuna Brukshundklubb 

 
 

 
Innehåll 
1. Mötets öppnande 3 

1.1. Fastställande av röstlängden 3 
1.2. Protokollförare 3 
1.3. Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 3 

2. Information från våra utskott 3 
2.1. Tävling (Sarah Öhman) 3 
2.2. Utbildning (Anna Hagberg) 4 
2.3. PR/Info (Göran Hagberg) 4 
2.4. Stuga & Kök (Sonny Samuelsson) 5 
2.5. Avel & hälsa (Mia Enlin) 5 

3. Ekonomi (Mia Enlin) 6 

4. Information från Valberedningen (Natalie Kroczek-Samuelsson) 6 
4.1. Styrelse 6 
4.2. Revisorer 7 
4.3. Valberedning 7 

5. Övriga frågor 7 
5.1. Möjliga aktiviteter 7 
5.2. Test av omröstningsfunktionalitet 8 

6. Nästa medlemsmöte 8 

7. Mötets avslutande 8 

 
  

-2(8)- 



 

 
 

 Vallentuna Brukshundklubb 

 
 

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

1.1. Fastställande av röstlängden 
Närvarolistan fastställde röstlängden till 11 röstberättigade medlemmar. 

1.2. Protokollförare 
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Göran Hagberg till protokollförare under 
medlemsmötet. 

1.3. Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om medlemsmötet skett enligt normalstadgar för 
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom att kallelse till samtliga medlemmar var 
utskickad den 5 november 2020. 

2. Information från våra utskott 

2.1. Tävling (Sarah Öhman) 
Vi har anordnat 6 officiella tävlingar under året: 

● 2 i rallylydnad och  
● 4 i lydnad 

 
Dessutom en populär inofficiell tävling i rallylydnad. 
 
Tyvärr blev årets SM inställda även om vi glädjande nog hade många duktiga från klubben 
som kvalificerat sig. 
 
Under kommande år planerat för två rallylydnadstävlingar i maj och september samt en 
lydnadstävling i september. 
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Matilda frågade hur man gör för att anmäla en officiell tävling. Mia svarade att det vanligtvis 
behöver att göras i god tid året före så vi kan inte arrangera fler officiella tävlingar 2021 nu.  
 
Dock är det fritt fram att arrangera inofficiella tävlingar/träningstävlingar vilka brukar vara 
väldigt populära och ge lite mer intäkter än de officiella tävlingarna. 

2.2. Utbildning (Anna Hagberg) 
Under våren 2020 hade vi 11 kurser varav 3 inställda och totalt med 34 deltagare. 
 
Något färre kurser till antalet under hösten 2020, men då var 3 kurser dubbla med 12 
deltagare och 2 instruktörer. 9 kurser (3 dubbla) under hösten varav 3 inställda. 59 deltagare 
var det på höstens kurser. 
 
Därutöver ett antal populära aktiviteter: 

● Upp och hoppa - Sund med Hund 
○ 10-15 deltagare per vecka som gjorde totalt 242 pass! Gav oss en fjärde plats 

bland landets alla brukshundklubbar. 
● Måndagspromenader och torsdagsträningar 

 
Enbart en kurs planerade för nästa år, Nosework steg 1 med Stefan Borell som börjar i 
februari. Vi avvaktar med att planera in fler tills att vi ser att pandemi-restriktionerna lättar. 
 
Anna har funderingar på möjligheten att anordna distanskurser. Funderar vidare på det. 

2.3. PR/Info (Göran Hagberg) 
Vad gäller informationsutskick har ett stort antal kursinfo lagts ut på vår webbplats och i vår 
facebookgrupp. Även inbjudan till medlemsmöten, torsdags- träningar och 
måndagspromenader etc. har lagts ut. 
 
Vi är synliga på Facebook, Instagram och via vår hemsida. Kallelser till medlemsmöten 
mejlas ut via funktionalitet i SBK:s medlemsregister.  
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2.4. Stuga & Kök (Sonny Samuelsson) 
Köket har fyllts på med fika och godsaker vid träning/tävlingar.  
 
Utöver det har diverse aktiviteter har gjorts under året: 

● Stugans säkerhet har förbättrats efter inbrott och inbrottsförsök 
● Mindre fel har reparerats som hål i golvet på kontoret. 
● Parkeringen har fyllts på med grus. 
● Belysningen har bytts ut mot nya fullt fungerande. 

 
Parkeringen fin nu efter utmärkt arbete av flera av våra medlemmar. Vägen till klubbstugan 
dock allt uslare med fler och djupare gropar. Utanför vårt ansvar och upp till markägare som 
Mia varit i kontakt med flera gånger. Hon kommer nu att mejla ordföranden i 
modellflygklubben som borde dela vårt behov av en farbar väg och be honom att trycka på 
också. 

2.5. Avel & hälsa (Mia Enlin) 
Löpande underhåll av banan har skett under året.  
 
Material som försvann i samband med inbrottet under våren har ersatts. 
 
Under året har vi arrangerat följande aktiviteter: 

● Mentalbeskrivning (MH): 2 st  
● Mentaltest (MT): 2 st  
● Mentaltest 2017 (MT 2017): 1 st 

Sammanlagt har 40 hundar testats eller beskrivits på vår bana. 
 
Inga planerade MH/MT för nästa år tills vi vet att restriktionerna på grund av pandemin lättar. 
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3. Ekonomi (Mia Enlin) 
Vi har vänt föregående års minusresultat och ligger per 31 oktober på plus 34 800 kr. 
Årsresultat blir troligen längre, men fortfarande på plussidan. 
 
Det för alla kurser som genomförts, men även tävlingarna har gett tusenlappen mer än förra 
året. Något lägre intäkter från medlemsavgifter än föregående år. 
 
Vi har också lägre kostnader bland annat i och med ingen SM-sponsring som ger att 
kostnaden för bilresor minskat med hälften. 

4. Information från Valberedningen (Natalie 
Kroczek-Samuelsson) 
Natalie informerade om resultatet av Valberedningens arbete med att ta fram kandidater till 
nästa års styrelse samt valberedning och revisorer. 
 
Kort sammanfattning nedan och läs all information här.  
 
Om du som medlem har ett förslag utöver valberedningens förslag, så ska det skickas till 
styrelsen via mejl till sekreteraren senast 15 dec. 

4.1. Styrelse 
Ordförande: Mia Enlin (omval 1 år) 
Vice ordförande: Sonny Samuelsson (nyval 2 år) 
Sekreterare: Vakant (nyval 2 år) 
Kassör: Vakant (fyllnadsval 1 år)  
Ledamot: Annika Malmros-Borell  (kvarstår 1 år kvar av mandatet) 
Suppleanter: Anna Warrén Haglund (kvarstår 1 år kvar av mandatet) 

Nette Carlestål (nyval 1 år) 

-6(8)- 

https://www.vallentunabrukshundklubb.se/wp-content/uploads/2020/11/Valberedningen-2020-Vallentuna-Brukshundklubb-informerar-20201116.pdf
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4.2. Revisorer 
Revisorer: Jennifer Hård (omval 1 år) 

Emmy Andersson (nyval 1 år) 
Revisorssuppleant Henrik Sandblad (omval 1 år) 

4.3. Valberedning 
Sammankallande: Agneta Karlsson (nyval 1 år) 
Ledamöter: Nova Lidberg (fyllnadsval 1 år) 

Natalie Kroczek-Samuelsson (omval 2 år) 

5. Övriga frågor 

5.1. Möjliga aktiviteter 
Riktlinje från SBK centralt att lokalklubbarna inte ska arrangera några aktiviteter som medför 
fysiska träffar. 
 
På undran från Nette och som vi har rejäla ytor så är det dock öppet för medlemmar att på 
eget initiativ och självklart på corona-säkert avstånd träffas utomhus nere på klubben för att 
träna. 
 
Förslag från Matilda också om att lägga ut om olika utmaningar som exempelvis att ta fram 
en agilitybana där man kan träna under en vecka eller att lägga ut en skiss på en 
rallylydnadsbana. 
 
Roligt också om vi som är nere och tränar lägger ut något inlägg med bild på facebook- 
och/eller instagram för att visa att vi fortfarande är en aktiv klubb.   
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5.2. Test av omröstningsfunktionalitet 
Möjligt att årsmötet för oss, och SBK:s alla andra lokalklubbar, som ska hållas senast sista 
februari nästa år behöver hållas som distansmöte på grund av rådande pandemi. 
 
SBK Upplandsdistriktet kommer i närtid att komma med rekommendationer hur det kan 
genomföras. 
 
Ett krav är omröstningsfunktionalitet så vi provade den i Google Meet som dock inte var helt 
lätt att förstå då enbart drygt hälften av mötets deltagare lyckades rösta på en testfråga. 

6. Nästa medlemsmöte 
Nästa medlemsmöte är årsmötet den 14 februari kl 16. Kallelse kommer i din mejllåda inom 
kort. 

7. Mötets avslutande 
Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- -------------------- 
Mia Enlin Göran Hagberg 
Mötesordförande Sekreterare  
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