
Vallentuna Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte (8-2021)

Datum och tid 2021-10-12 kl 18:30-20:30

Plats Klubbstugan

Närvarande

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

Suppleanter Nette Carlestål

Adjungerande

Frånvarande

Styrelsen Sonny Samuelsson

Suppleanter Anna Warrén Haglund

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

 2.  Val av justerare
Nette Carlestål 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 (7-2021) godkändes.

 4.  Allmänna frågor från styrelsen

 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.

Läs mer på Brukshundklubbens hemsida här.

Beslut att vi lägger ut information till samtliga medlemmar samt initialt utfärdar
träningsledarbevis till våra aktiva instruktörer och i övrigt till de medlemmar som efterfrågar
det.
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 5.  Utbildningsutskottet - Göran Hagberg

 5.1.  Pågående kurser
Två kurser pågår just nu:

● 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.

 5.2.  Instruktörsmöte
Det är kallat till instruktörsmöte den 21 oktober för att planera in kommande kurser.

 5.3.  Hoopers-introduktion för instruktörer
Önskemål från flera instruktörer om utbildning i nya hundsporten Hooper.

Vi kommer att ha en introduktion och prova-på dag för klubbens instruktörer lör 23 oktober
med instruktörer från Häverö BK.

 5.4.  Torsdagsträningar
Vi har dragit igång våra öppna torsdagsträningar igen och Annika har haft två välbesökta
och uppskattade träningar med rally-tema.
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 6.  Tävlingsutskottet - Annika Malmros Borell

 6.1.  Lydnadstävling våren 2022
Sarah och Camilla har planerat en Lydnadstävling i alla klasser till är planerad till den 7 maj,
2022.

 6.2.  Rallylydnadstävlingar 2022
Annika Malmros Borell och Kim Andersson kommer att prata ihop sig om lämpliga datum för
rallylydnadstävlingar nästa år. Troligen samma upplägg som var tänkt i år med en tävling på
våre och en på hösten. Tankar finns också att någon kan vara en kvällstävling.

 7.  Avel- och hälsa - Mia Enlin
Inga fler MH/MT inplanerade just nu årsskiftet.

Vår bana kontrollerad av SBK Upplandsdistriktet och godkänd för MH, MT och MT-2017.

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.
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 9.  Stugan och kök - Sonny Samuelsson

 9.1.  Stuga
Madeleine Ejremyr och en snickaren var här i september för att se vilka åtgärder som
behövs göras och på enklast möjliga sätt.

Snickaren återkommer med offert och kan sedan utföra arbetet en eller ett par punkter åt
gången när han har några timmar över.

 9.2.  Kök
Inget att rapportera.

 10.  Ekonomi - Madeleine Ejremyr

 10.1.  Saldon
Saldon på våra konton i dagsläget är ca 125 tkr på plusgirokontot och ca 95 tkr på
sparkontot.

 10.2.  Bredband
Vi har idag ett gammalt bredbandsabonnemang via Telia. Fakturorna går fortfarande till
Monica Rahm som slutat i klubben för länge sedan. Mian Enlin som firmatecknare ser om
hon kan logga in hos Telia och ändra adress.

Vi bör också se över abonnemanget som är gammalt och troligen inte prisvärt. Vi betalar
idag 199 kr/mån för troligen under 1GB/mån. Exv. Hallon har mobilt bredband på 5 GB/mån
för 89 kr/mån.
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 11.  Verksamhetsplan (nya aktiviteter)
Vår verksamhetsplanering är på styrelsemötet den 16 november. Göran Hagberg har bokat
Stora mötesrummet på Kulturhuset enligt tidigare beslut.

Göran Hagberg skickar ut länkar till årsberättelse samt verksamhetsplan så att alla kan
förbereda sig.

Mia Enlin bokar bord för middag efter mötet.

 12.  Skrivelser och rapporter

 12.1.  Info från Distriktskonferens
Göran Hagberg informerade från SBK Upplandsdistriktets Distriktskonferens som var 3
oktober på Upplands-Väsby BK, läs hela protokollet här.

 13.  Övriga frågor

 13.1.  Förberedelse medlemsmöte
Mia Enlin köper fikabröd till för närvarande ca 20 besökare och blommor till extern
föredragshållare.

Hon frågar också om vilka sladdar/kontakter som behövs så att det går att koppla upp sig till
vår TV för presentationen.

 13.2.  Förtjänsttecken
Uppskattade funktionärer eller representanter kan nomineras till Svenska
Brukshundklubbens förtjänsttecken i brons, silver och guld. Läs mer om reglerna på
Brukshundklubbens webbplats här.

Mejla förslag till Mia Enlin, ordforande@vallentunabrukshundklubb.se
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 13.3.  Valberedningen
Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet nästa år.

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

Mia Enlin informerade att hon har tackat nej till att fortsätta som ordförande.

 13.4.  Årets ekipage
Beslut att på årsmötet 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.
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Ekipage kan tävla om titeln i obegränsat antal grenar och klasser.

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

 13.5.  Förfrågan om att hyra klubbstugan
Förfrågan från Britta Agardh som leder Brukshundklubbens satsning på “Sund med hund”
om att hyra klubbstugan och appellplan ett antal dagar under 2022 (14-15 maj, 3-4 sept. 28
april-1 maj) för utbildning av instruktörer och lärare.

Dessa datum kan tänkas krocka med våra tävlingar så vi beslutar att avvakta med svar.

Lite osäkert vilken avgift vi brukar ta för att hyra ut stugan med appellplan. Hittar inget
jämförbart i våra tidigare protokoll, men kanske något som Väsby BK:s Regler för bokning
och uthyrning av klubbens planer samt stugan är tillämpbart.
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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 Nette Carlestål
Mötesordförande Vid protokollet Justeras
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