
Vallentuna Brukshundklubb

Protokoll medlemsmöte (2-2021)

Datum och tid 2021-05-20 kl 18:30-20:30

Plats Klubbstugan

Kallade Alla medlemmar i Vallentuna Brukshundklubb

Närvarande
styrelsen

Mia Enlin, Madeleine Ejremyr, Göran Hagberg, Nette Carlestål

Närvarande
medlemmar

Bie Georgsson, Anhelee Pugliano, Nina Bergström,Inger Basth From,
Kicki Jidebom, Stefan Borell, Anna Szymczak, Nova LIdberg, Hans
Hasselgren
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 1.  Mötets öppnande
Mötets ordförande Mia Enlin förklarade mötet öppnat. 

 1.1.  Fastställande av röstlängden
Närvarolistan fastställde röstlängden till 9 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 genom att kallelse till
samtliga medlemmar var utskickad den 16 september 2021.

 2.  Information från våra utskott

 2.1.  Utbildning (Göran Hagberg)
Mejla önskemål om kurser eller föredrag till utbildning@vallentunabrukshundklubb.se .

 2.1.1.  Kurser under våren
● 2 Valpkurser
● 2 Allmänlydnadskurser
● 1 Rallylydnad nybörjarklass
● 1 Rallylydnad fortsättningsklass

 2.1.2.  Kurser nu i höst
● 3 Valpkurser
● 1 Allmänlydnadskurs
● 1 Rallylydnad nybörjarklass
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● 1 Nosework

 2.1.3.  Möjliga kurser under 2022
● Nosework
● Trickskurs
● Valpkurs
● Allmänlydnadskurs
● Rallylydnad
● Bästa Starten
● Hoopers
● Tävlingslydnad

 2.2.  Tävling (Mia Enlin)

 2.2.1.  Tävlingar 2021
Inställd rallylydnadstävling i maj pga. pandemi-restriktioner

Rallylydnadstävling i två klasser den 4 september

 2.2.2.  Planer för 2022
Planer för både rallylydnadstävling som lydnadstävling nästa år

 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 varför det är viktigt att alla medlemmar
har lagt in aktuell mejladress.
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 2.4.  Stuga & Kök (Mia Enlin)
Vi ligger på markägaren om underhåll av tillfartsvägen. Viss förbättring har skett i och med
en maskinutställning som var under hösten.

Reparationer av mindre saker i stugan på gång med hjälp av en snickare. Vi inväntar offert
som inte kommer så vi behöver höra efter hos andra snickare.

Vi ska fylla på köket för enklare fika, dricka och godisbitar, vid kurser.

 2.5.  Avel & hälsa (Mia Enlin)
Ett MH genomfört i mars och ett par till under hösten.

Underhåll har gjorts av MH-banan som nu är godkänd för MH, MT och MT2017.

 3.  Ekonomi (Madeleine Ejremyr)
Vi har en bra ekonomi och saldon på våra konton i dagsläget är ca 125 tkr på plusgirokontot
och ca 95 tkr på sparkontot.

 4.  Övriga frågor

 4.1.  Träningsledarbevis
Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd
verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti.

Verksamhet med lös hund (enskild eller gruppverksamhet) under den så kallade
hundförbudstiden i samband med tävling, träning eller uppvisning ska ledas av
träningsledare, som ska ha ett giltigt träningsledarbevis.

Träningsledarbevis utfärdas via styrelsen i lokalklubben.
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Läs mer på Brukshundklubbens hemsida här.

Styrelsen lägger ut information till samtliga medlemmar samt initialt utfärdar
träningsledarbevis till våra aktiva instruktörer och i övrigt till de medlemmar som efterfrågar
det.

 4.2.  Valberedningen (Nova Lidberg)
Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet nästa år och man tar gärna emot
förslag på kandidater som vill vara med i styrelsen, valberedningen eller vara revisor. Mejla
förslagen till valberedningen@vallentunabrukshundklubb.se .

1. Senast den 15 november ska valberedningens preliminära förslag delges
medlemmarna

2. Klubbens medlemmar kan nominera ytterligare kandidater genom att skicka dem till
styrelsen, innan 15 december. Därefter är nomineringen avslutad

3. Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen
en lista över samtliga inkomna förslag.

4. Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför års-/fullmäktigemötet,
senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga, som är sju dagar
före årsmötet.

5. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna inför
årsmötet

 4.3.  Årets ekipage (Göran Hagberg)
På årsmötet kommer vi utse årets ekipage bland klubbens medlemmar.

Priset ”Årets Ekipage” delas ut till klubbens bästa ekipage i officiell tävlingsgren och för varje
klass inom respektive tävlingsgren. Exempelvis i rallylydnad i nybörjarklass,
fortsättningsklass, avancerad klass samt mästarklass.

Perioden gäller 1 januari – 30 november, 2021. De ekipage som under perioden har erhållit
högsta poängsumma räknat på max tre tävlingar blir Årets ekipage. Vid lika poängsumma
delas titeln.

Ekipage kan tävla om titeln i obegränsat antal grenar och klasser.
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De tävlande får själva rapportera in sina resultat om de vill vara med att kämpa om titeln.
Gör det senast 1 december 2021 till styrelsen@vallentunabrukshundklubb.se . Ange då:

● Namn på förare och hund
● För varje tävlingsgren och klass

○ Tävling #1 datum, arrangör och poängsumma
○ Tävling #2 datum, arrangör och poängsumma
○ Tävling #3 datum, arrangör och poängsumma

 5.  Nästa medlemsmöte
Årsmötet blir nästa medlemsmötet och är 2022-02-20 kl 16-18.

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

Justeras

-------------------- --------------------
Mia Enlin Göran Hagberg
Mötesordförande Sekreterare
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