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Kallade Alla instruktörer på Vallentuna Brukshundklubb

Närvarande Natalie Kroczek Samuelsson, Stefan Borell, Göran Hagberg, Anna
Hagberg, Kim Andersson, Annika Malmros Borell, Sofia Österdahl,
Nette Carlestål, Mikaela Rylin (Studiefrämjandet)

Frånvarande Sonny Samuelsson, Jennifer Hård, Susann Engqvist, Camilla Måhl,
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 1.  Mötets öppnande
Mötets ordförande Anna Hagberg förklarade mötet öppnat.

 2.  Kontakten med Utbildningsutskottet

 2.1.  Allmänt
Utbildningsutskottet består av Anna Hagberg (sammankallande) och Göran Hagberg.
Utskottet är instruktörernas bollplank i allt som rör kursverksamheten, torsdagsträningarna
samt utbildning av instruktörer.

- Vill du vara med och hjälpa till - hör av dig!

För att komma i kontakt med Utbildningsutskottet mejla till:
utbildning@vallentunabrukshundklubb.se

Sändlista för att nå alla instruktörer på Vallentuna Brukshundklubb:
instruktorer@vallentunabrukshundklubb.se .

 2.2.  Bruxanvisningen
Vår instruktion till oss instruktörer när vi håller kurs, Bruxanvisningen, hittas på hemsidan
under Om klubben->Protokoll och styrdokument->För instruktörer, eller genom att
klicka här.

Där finns också mallar för kursinbjudan, kurskallelse, kursutvärdering och diplom.

 2.3.  Studiefrämjandet
Kontakt till Studiefrämjandet sker via Utbildningsutskottet.

Alla instruktörer får anmälningsstatus via mejl från Studiefrämjandet.

Kursledaren skriver in närvaro för varje kurstillfälle via webblänk som fås Studiefrämjandet.
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 3.  Kurser
Gällande pandemi-restriktioner från Brukshundklubben ger att vi kan hålla kurser utomhus
med max 8 personer inklusive instruktören.

 3.1.  Nu aktuella kurser
Två kurser öppna för anmälan nu. Det är en valpkurs som börjar 6/4 och en
allmänlydnadskurs som börjar 6/5. Båda med Kim som instruktör.

 3.2.  Kommande kurser i vår
● Natalie håller gärna kurs (Valp eller Allmänlydnad), men inte ensam som hon är ny

som instruktör. Exv. en allmänlydnadskurs som kan börja i juni efter att den Kim
håller i maj är klar.
Natalie funderar på vilka datum som kan vara aktuella vi andra vilka som kan ställa
som mentor/stöd under kursen.

● Det kan fungera med Nosework-kurs utomhus om man kan vara på altanen. Stefan
ser om han har några möjliga datum.

● Kurser i Rallylydnad där Annika kan hålla en nybörjarkurs och Göran i
fortsättningsklass.

Nette kan tänka sig att hålla en valpkurs, men först efter sommaren.

Populärt med prova-på inslag i Allmänlydnadskursen. Det vore också bra om vi kunde ordna
en prova-på dag.

 3.3.  Övriga önskemål om kurser
● Nybörjarkurs i agility . Vi kollar med Anneli Bramstång som höll en uppskattad

nybörjarkurs förra året.
● Bruks-kurser
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 4.  Vidareutbildning av instruktörer
Anna har påbörjat en utbildning till freestyleinstruktör.

 5.  Torsdagsträningar
Vi siktar på att köra i gång i april. Fundera på vilka datum du kan ta och mejla till
Utbildningsutskottet.

Pandemi-restriktionerna från Brukshundklubben ger max 8 personer utomhus. Det gör att vi
behöver någon typ av anmälningsförfarande för att ha kontroll på antalet deltagare. Enklast
via en facebook-tråd.

 6.  Övrigt
Inga övriga frågor.

 7.  Studiefrämjandets ledarintroduktion (Mikaela
Rylin)
Mikaela Rylin från Studiefrämjandet höll den obligatoriska ledarintroduktionen för oss på
mötet.

För att få hålla kurser framöver på Vallentuna Brukshundklubb, som vi håller våra kurser i
samarbete med Studiefrämjandet, måste man ha gått denna ledarintroduktion.
Studiefrämjandet kommer att löpande ha fler tillfällen för de som missade det här tillfället.

Lista från Studiefrämjandet på vilka från oss som gått kursen kommer som en extra flik i
arket med anmälningsstatus. Gäller det instruktörer utan för VaBK får vi fråga Daniel eller
Mikaela direkt. Löpande ledarintroduktioner.
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 8.  Mötets avslutande
Anna tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

-------------------- --------------------
Anna Hagberg Göran Hagberg
Mötesordförande Vid protokollet

-6(6)-


