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 1.  Mötets öppnande
Mötets ordförande Göran 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
Från 1 juni gällande pandemi-restriktioner från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm
och Brukshundklubben ger att vi kan hålla kurser utomhus utan egentliga deltagar-
begränsningar (100 personer). Dock fortsatt stopp för aktiviteter inomhus.

 3.1.  Vårens kurser

 3.1.1.  Färdiga eller inställda kurser
● Valpkurs med Kim Andersson började 6 april och är klar.

○ Fullbokad med 6 av 6 platser bokade och 2 på väntelistan
● Nosework nybörjarkurs med Stefan Borell skulle ha börjat 25 april, men ställdes in

pga. för få deltagare.
○ 3 av 6 platser var bokade. En hoppade istället på Rallylydnadskursen

 3.1.2.  Aktuella kurser
● Rallylydnad nybörjarklass med Annika Malmros Borell började 25 april.

○ 5 av 6 platser bokade
● Allmänlydnadskurs med Kim Andersson börjar 6 maj.

○ Var fullbokad, men ett sent avhopp så nu 5 av 6 platser bokade och vi frågar
de 4 på väntelistan om någon är intresserad.

● Valpkurs med Kim Andersson börjar 17 maj.
○ Fullbokad med 6 av 6 platser bokade och 3 på väntelistan

 3.1.3.  Kommande kurser
● Rallylydnad fortsättningsklass med Göran Hagberg börjar 1 juni.

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

○ 1 av 6 platser bokade. Fler har visat intresse.
● Allmänlydnadskurs med Kim Andersson börjar 2 juni

○ 4 av 6 platser bokade
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 3.2.  Höstens kurser

 3.2.1.  Allmänt
Viktigt att vi får ut höstens kurser för anmälan före midsommar så skicka in underlag till
Utbildningsutskottet så fort som möjligt.

 3.2.2.  Planerade kurser
Kim Andersson och Sofia Österdahl planerar att hålla valp- och allmänlydnadskurser med
dubbel grupp (12 deltagare).

Annika Malmros Borell tänker hålla en rallylydnadskurs i nybörjarklass och Göran Hagberg
kör en i fortsättningsklass

En Nosework-kurs tänker Stefan Borell sig att hålla.

 3.3.  Övriga önskemål om kurser
Vi saknar en agilitykurs, men Mia Enlin har tips om möjlig instruktör och kollar.

Kim Andersson återkopplar från kursdeltagare att våra torsdagsträningar är populära och
efterfrågade.

 4.  Vidareutbildning av instruktörer

 4.1.  Freestyleinstruktör
Anna Hagberg går en utbildning till freestyleinstruktör.
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 4.2.  Bästa starten
Beslut i styrelsen att köpa in boken “Bästa starten” av Maria Brandel efter förslag från Kim
Andersson. Göran Hagberg köper in och lägger på kontoret.

Beslut i styrelsen också att låta aktiva instruktörer i omgångar gå instruktörsutbildning online
för Bästa Starten så fort tillfälle ges. Samordning av anmälan sker av Utbildningsutskottet.

 5.  Torsdagsträningar
Vi har haft ett par tillfällen under april. Svårt att hitta lämpliga torsdagar för alla instruktörer
så beslut i styrelsen att en torsdagsträning kan vara på annan dag om det fungerar för
eventuell kurs den dagen. Fundera på vilka datum du kan ta och mejla till
Utbildningsutskottet.

Pandemi-restriktionerna lättar så vi behöver inte ha något anmälningsförfarande efter 1 juni.

 6.  Övrigt
Inga övriga frågor.
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 7.  Mötets avslutande
Göran Hagberg tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

---------------------------
Göran Hagberg
Mötesordförande/Vid protokollet
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