
Vallentuna Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte (3-2021)

Datum och tid 2021-04-06 kl 18:30-20:30

Plats Distansmöte

Närvarande

Styrelsen Mia Enlin, Göran Hagberg, Annika Malmros Borell, Madeleine Ejremyr

Suppleanter Anna Warrén Haglund, Nette Carlestål,

Adjungerande

Frånvarande

Styrelsen Sonny Samuelsson

Suppleanter

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

 2.  Val av justerare
Anna Warrén Haglund valdes till justerare.

Protokollet skickas ut till hela styrelsen för justering även om formellt en person är justerare.

 3.  Genomgång av tidigare protokoll
Protokoll från föregående möte (2-2021) godkändes.

 4.  Allmänna frågor från styrelsen

 4.1.  Info från Studiefrämjandet
Studiefrämjandet informerar om att statens stöd till folkbildning är ”under lupp” och villkoren
skärps. Det innebär att Studiefrämjandet måste kvalitetssäkra de samarbeten som finns  där
en del i det handlar om att se över deras arbetssätt samt att förtydliga vad samarbetet
innebär

Vår kontakt Michaela Rylin hälsar:
Det innebär på ett sätt att jag som verksamhetsutvecklare kommer behöva vara mer insatt i
planeringen av den fina verksamhet vi samarbetar kring. På så sätt kommer vi redan från
början kunna diskutera hur vi kan stötta er på bästa sätt utifrån de behov ni har på just eran
klubb. Bjud in gärna in mig till instruktörsmöten eller andra planeringsmöten för
kursverksamheten (...).
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Det innebär också att alla instruktörer hos oss, nya som gamla, måste få en
ledarintroduktion från Studiefrämjandet för att få hålla en kurs. Det har i dagsläget 9
instruktörer hos oss redan fått:

● Göran Hagberg
● Anna Hagberg
● Nette Carlestål
● Natalie Kroczek-Samuelsson
● Kim Andersson
● Sofia Österdahl
● Annika Malmros Borell
● Stefan Borell
● Susann Engqvist

 5.  Utbildningsutskottet - Göran Hagberg

 5.1.  Aktuella kurser
En stor mängd kurser just nu:

● Valpkurs med Kim Andersson börjar idag 6 april.
○ Fullbokad med 6 av 6 platser bokade och 2 på väntelistan

● Rallylydnad nybörjarklass med Annika Malmros Borell börjar 25 april.
○ 3 av 6 platser bokade.

● Nosework nybörjarkurs med Stefan Borell börjar 25 april.
○ 3 av 6 platser bokade.

● Allmänlydnadskurs med Kim Andersson börjar 6 maj.
○ Fullbokad med 6 av 6 platser bokade och 2 på väntelistan.

● Valpkurs med Kim Andersson börjar 17 maj.
○ Fullbokad med 6 av 6 platser bokade och 1 på väntelistan

● Rallylydnad fortsättningsklass med Göran Hagberg börjar 1 juni.
○ 5 av 6 platser bokade.

● Rallylydnad nybörjarklass fortsättning med Annika Malmros Borell börjar 1 juni
○ 0 av 6 platser bokade.

● Allmänlydnadskurs med Kim Andersson börjar 2 juni
○ 1 av 6 platser bokade

Vi saknar fortfarande en agilitykurs. Mia Enlin har tips om möjlig instruktör och kollar.
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 5.2.  Bästa starten
Kim Andersson vill köpa in ett exemplar av Maria Brandels bok “Bästa Starten” till klubben.
Maria Brandel säger I denna boken visar vi dig hur du på ett kul och kreativt sätt kan leka dig
fram till ett avundsvärd engagemang, högre fart, bättre fokus och mer träningsmotivation.

Beslut att Kim Andersson får köpa in boken till en kostnad av ca 349 kr plus ev. frakt.

Det finns också ibland en online-kurs med Maria Brandel för instruktörer i Bästa Starten för
ca 2 500 kr per deltagare.

Beslut att när nästa tillfälle ges får 4 av våra aktiva instruktörer gå kursen och om de tycker
kursen var givande får resterande aktiva instruktörer gå vid senare tillfälle. Deltagandet
samordnas av Utbildningsutskottet.

 5.3.  Torsdagsträning
Vi vill köra igång med våra populära torsdagsträningar igen. Någon från klubben behövs
som är där. Det behöver inte vara en instruktör då träningen sker på egen hand, men kan
också ha ett tema.

Mejla vilken torsdag du kan ta till sekr@vallentunabrukshundklubb.se . Så här ser det ut just
nu:

● 15 april: Göran Hagberg
● 22 april: Mia Enlin
● 29 april: -
● 6 maj: -
● 13 maj: Kristi Himmelsfärd
● 20 maj: Medlemsmöte
● 27 maj: -
● 3 juni: -
● 10 juni: -
● 17 juni: -
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 6.  Tävlingsutskottet - Annika Malmros Borell

 6.1.  Kommande tävlingar
Annika Malmros Borell informerade om att maj-tävlingarna i rallylydnad är inställda på grund
av gällande pandemi-restriktioner och vi siktar nu på tävlingarna i september.

 7.  Avel- och hälsa - Mia Enlin

 7.1.  Vi är på gång
Årets första MH var 27 mars och smidigt nog med enbart fem hundar.

Fler MH:n  till hösten, men inga fler inplanerade för våren.

 7.2.  Godkänd bana
Vår bana har som första bana inom SBK Upplandsdistriktet i år blivit godkänd för MH, MT
och MT-2017.

 8.  PR/Info - Göran Hagberg

 8.1.  Dela vårt Zoom-konto
Vallentuna Brukshundklubb har ett Zoom-konto via Brukshundklubben. Tanken är att alla
inom styrelsen ska kunna nyttja kontot för möjligheten till distansmöten.

Instruktion för hur att boka ett möte finns på Brukshundklubbens zoom-sida här.
Styrelsemedlem kan kontakta sekreteraren för att få inloggningsuppgifter eller hjälp med att
boka ett distansmöte med hjälp av zoom.
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 9.  Stugan och kök - Sonny Samuelsson

 9.1.  Stuga

 9.1.1.  Nödvändiga reparationer
Madeleine Ejremyr känner en snickare kan komma och titta på nödvändiga reparationer och
ge en offert. Vi enas om att första prio är hålet i golvet i kontoret.

 9.1.2.  Tillfartsvägen
Mia Enlin har varit i kontakt återigen med markägaren Björn Ek som fortfarande väntar på
gratis grus för att kunna fylla ut alla hål i tillfartsvägen. I avtalet står inget om vem som
ansvarar för vägen. Den är inte vår, men det står inte heller att Björn Ek ansvarar för att
underhålla den.

 9.2.  Kök
Inget att rapportera

 10.  Ekonomi - Madeleine Ejremyr

 10.1.  Plus och minus
Saldon på våra konton i dagsläget är ca 86 tkr på postgirokontot och 95 tkr på sparkontot.

 10.2.  Bokföringskurs
Studiefrämjandet har en onlinekurs om bokföring i en ideell förening. Lite beroende på
distrikt inom Studiefrämjandet är kursen ibland gratis och kostar ibland ca 1 500 kr.

Beslut att Madeleine Ejremyr kan gå kursen vid tillfälle för ett kostnad på upp till ca 1 500 kr.
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 11.  Verksamhetsplan (nya aktiviteter)
Inga.

 12.  Skrivelser och rapporter

 12.1.  Årsmöte i SBK Upplandsdistriktet

 12.1.1.  Val av styrelse
Det har varit årsmöte för vårt distrikt inom SBK, Upplandsdistriktet, där Sonny Samuelsson
deltog som vår representant.

Vår klubb är representerad i distriktsstyrelsen genom Göran Hagberg som omvaldes som
sekreterare samt Anna Hagberg som är suppleant och utsågs till ansvarig för distriktets
Utbildningsutskott.

Ingen höjning av medlemsavgiften till distriktet utan den är kvar på 20 kr/medlem.

 12.1.2.  Övriga frågor
Övriga frågor som togs upp var önskemål om synpunkter från lokalklubbarna inför
Brukshundklubbens digitala kongress 8-9 maj, Kongresshandlingarna finns tillgängliga på

Brukshundklubbens hemsida här.  Ingen diger agenda på kongressen utan ett par motioner

att behandla samt god ekonomi genom att medlemsantalet ökat och ger inger behov att

höja medlemsavgiften för 2022.

Brukshundklubben kommer att med hjälp av distrikten inventera lokalklubbarnas tillgång av

uthyrbara klubbstugor, provbanor etc. för kunna stötta rasklubbarnas behov. Likaledes

kommer en inventering av aktuella instruktörer på lokalklubbarna att göras med hjälp av

distrikten.
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 13.  Övriga frågor

 13.1.  El-avtal
Madeleine Ejremyr har pratat med eOn. De nämnde att vi har ett anvisningsavtal. Betydligt
dyrare än om vi binder på exempelvis ett år. Idag betalar vi 68 öre/kwh och binder vi på 1 år
sjunker kostnaden till 49,20 öre/kwh. Fasta avgiften är 384 kr/år versus 336 kr/år. I februari
betalade vi ca 500 kr mer än om det varit bundet.

Beslut att vi binder elavtalet på 1 år.

 14.  Styrelsemöten

# 2021 Datum Tid Not

1 2021-02-14 17:00-18:00 Konstituerande

2 2021-03-02 18:30-20:30

3 2021-04-06 18:30-20:30

4 2021-05-04 18:30-20:30

5 2021-06-08 18:30-20:30

6 2021-08-17 18:30-20:30

7 2021-09-14 18:30-20:30

8 2021-10-12 18:30-20:30

9 2021-11-16 18:30-20:30 Verksamhetsplanering

10 2021-12-14 18:30-20:30

11 2022-01-11 18:30-20:30

12 2022-02-20 14:45-15:45 Före Årsmötet
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 15.  Medlemsmöten

Möte # Datum Tid Ämne

1 2021-05-20 Troligen på distans

2

3

4 2022-02-20 16:00-18:00 Årsmöte

 16.  Mötets avslutande
Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

-------------------- -------------------- ----------------------------
Mia Enlin Göran Hagberg Anna Warrén Haglund
Mötesordförande Vid protokollet
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