
Vallentuna Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte (7-2021)

Datum och tid 2021-09-14 kl 18:30-20:30

Plats Klubbstugan

Närvarande

Styrelsen Mia Enlin, Madeleine Ejremyr, Göran Hagberg, Sonny Samuelsson

Suppleanter Anna Warrén Haglund

Adjungerande

Frånvarande

Styrelsen Annika Malmros Borell

Suppleanter Nette Carlestål

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

 2.  Val av justerare
Sonny Samuelsson 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 (6-2021) godkändes.

 4.  Allmänna frågor från styrelsen

 4.1.  Sponsring från Sveland
Försäkringsbolaget Sveland har kontaktat oss med erbjudande om sponsring “Vi kan
sponsra priser till tävlingar och evenemang eller varför inte göra något kul tillsammans – en
Sveland tävling eller kurs med någon av era instruktörer tex!”

Beslut att Mia tar kontakt och en dialog om vilka möjligheter som finns

 4.2.  Deltagande på Distriktskonferensen
SBK Upplandsdistriktet har kallat alla lokalklubbar inom distriktet till Distriktskonferens
(ibland kallad Ordförandekonferens) söndag den 3 oktober kl 10-16 på Väsby BK.

Kallade är lokalklubbens ordförande och en styrelseledamot. Mia kan och ser dessutom om
Annika eller Nette också kan delta och anmäler till distriktets ordförande Sven-Eric Svensson
senast 26/9 vilka som kommer från VaBK. Dessutom deltar från VaBK Göran som
sekreterare i distriktsstyrelsen.
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 5.  Utbildningsutskottet - Göran Hagberg

 5.1.  Pågående kurser
Fyra kurser pågår just nu:

● Dubbel Valpkurs (#1) med Kim Andersson och Sofia Österdahl som började 23
augusti.

○ 12 av 12 platser bokade. 21 var på väntelistan.
● Extra Valpkurs (#2) med Kim Andersson som började 26 augusti

○ 6 av 6 platser bokade. 9 var på väntelistan.
● Rallylydnad nybörjarklass med Annika Malmros Borell som började 24 augusti.

○ 6 av 6 platser bokade. 7 på väntelistan
● Nosework steg 1 med Stefan Borell som började 26 augusti.

○ 6 av 6 platser bokade. 4 på väntelistan.

 5.2.  Kommande kurser
Två kurser har ej börjat och är fortfarande öppna för anmälan

● Extra dubbel Valpkurs (#3) med Kim Andersson och Sofia Österdahl som börjar 6
oktober

○ 12 av 12 platser bokade. 7 på väntelistan.
● Dubbel Allmänlydnadskurs med Kim Andersson och Sofia Österdahl som börjar 4

oktober.
○ 12 av 12 platser bokade. 7 på väntelistan.

 5.3.  Inställd kurs
● Rallylydnad fortsättningsklass med Göran Hagberg som skulle ha börjat 1

september.
○ 0 av 6 platser bokade.
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 5.4.  Hoopers-utbildning för instruktörer
Önskemål från flera instruktörer om utbildning i nya hundsporten Hooper.

Har man gått nybörjarkurs och är instruktör har Studiefrämjandet utbildningar på distans för
att bli Hoopers-instruktör.

Göran har haft kontakt med olika personer på Häverö BK där kurser hålls, men inget napp
än.

 5.5.  Torsdagsträningar
Vi har dragit igång våra öppna torsdagsträningar igen och Annika har haft två välbesökta
och uppskattade träningar med rally-tema.

 6.  Tävlingsutskottet - Annika Malmros Borell

 6.1.  Lydnadstävling våren 2022
Vi har fått OK från SBK Upplandsdistriktet att skjuta upp vår lydnadstävling som var planerad
till september till våren istället och troligen kring månadsskiftet april/maj.

 6.2.  Rallylydnadstävlingen
Framgångsrik och välarrangerad rallylydnadstävling med två starter i fortsättningsklass och
en start i avancerad klass hölls den 4 september.

Stort tack till Annika, Kim och Stefan som höll i arrangemanget samt alla från klubben som
ställde upp som funktionärer.
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 7.  Avel- och hälsa - Mia Enlin

 7.1.  Fler MH till hösten
Mia har bokat in ett uppfödar-MH nu till helgen 18-19/9. Inga fler inplanerade.

Finns alltid aktuella MH:n på vår och övriga klubbar på SBK Tävlings webbplats för den
intresserade.

 8.  PR/Info - Göran Hagberg
Inget att rapportera.

 9.  Stugan och kök - Sonny Samuelsson

 9.1.  Stuga

 9.1.1.  Underhållsarbete
Madeleine och en snickaren var här 6/9 för att se vilka åtgärder som behövs göras och på
enklast möjliga sätt.

Några punkter som tittades på:
● Golvet på kontoret (snickaren lägger dit en ny golvskiva över hålet och vi lägger dit

en matta)
● Dörrfoder i Svansen (snickaren kapar så att de passar efter att huset satt sig)
● Panelen på utsidan vid soptunnan (kapa bort ruttna delar och sätta dit nytt)
● Agilityboden (lägga dit ny takpapp där det behövs)

Mia föreslog också att vi skulle be om hjälp med att:
● Räta upp dörren på vänstra utedasset

Snickaren återkommer med offert och kan sedan utföra arbetet en eller ett par punkter åt
gången när han har några timmar över.
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Snickaren föreslog också att vi själva kunde gräva ut runt huset för att förbättra dräneringen.

 9.1.2.  Belysning
Bert Jidebom har varit snäll och fixat den rörelsestyrda belysningen vid stugknuten mot
backen.

Beslut att Bert får 250 kr i arvode för material och arbete.

 9.1.3.  Myror
Vi har hittat myror i väggen i Svansen.

Beslut att Mia köper puckar med myrmedel och lägger dit samt sätter upp en varningslapp
på dörren.

 9.1.4.  Dammsugare
Anna Hagberg har skänkt en väl fungerande dammsugare till klubben som dock behöver
nytt filter och förstås dammsugarpåsar.

Beslut att Göran köper in nytt filter och dammsugarpåsar

 9.2.  Kök
Annika har fyllt på i köket med bland annat dricka och godisbitar inför tävlingarna som var.
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 10.  Ekonomi - Madeleine Ejremyr
Vi har betalat bland annat fakturan för arvoden till instruktörer. Det gör att saldon på våra
konton i dagsläget är ca 129 tkr på postgirokontot och ca 95 tkr på sparkontot.

Tävlingssekreteraren på rallylydnadstävlingen hade skrivit ut visst material själv. Osäkert vad
ersättningen för det skulle vara, men enligt bland annat Råd&Rön och Stockholms
Universitet verkar det ligga på 3 kr/sida.

Beslut att ersätta utskrifter på egen skrivare i detta och eventuellt kommande fall med 3
kr/sida.

 11.  Verksamhetsplan (nya aktiviteter)
Vår verksamhetsplanering är på styrelsemötet den 16 november. Det mötet brukar vi ha i
extern lokal och med mat.

Beslut att Göran bokar konferensrum på Kulturhuset samt att Mia tar fram ett lämpligt
förslag på efterföljande middag.

 12.  Skrivelser och rapporter
Det har kommit info om tidplan för valberedningarna vilken Mia skickar vidare till Natalie i

vår valberedning.

 13.  Övriga frågor

 13.1.  Maskinuppvisning på flygfältet
Mia har fått förhandsinfo om att de kommer att vara någon form av maskinuppvisning på
flygfältet under september och troligen nu till helgen 18-19 september.
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 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 Mia fixade fika

7 2021-09-14 18:30-20:30 Mia fixade fika

8 2021-10-12 18:30-20:30 Göran fixar fika

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 19:00-20:00 På distans

2 2021-10-28 18:30-20:00 Annelie Bramstång föreläser.

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 Sonny Samuelsson
Mötesordförande Vid protokollet Justeras
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