
Vallentuna Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte (2-2022)

Datum och tid 2022-03-08 kl 18:30-20:00

Plats Klubbstugan

Närvarande

Styrelsen Hans Hasselgren, Bie Georgsson, Madeleine Ejremyr, Göran
Hagberg

Suppleanter Kim Andersson, Nova Lidberg

Adjungerande

Frånvarande

Styrelsen Annika Malmros Borell

Suppleanter

Adjungerande
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 1.  Mötets öppnande
Mötets ordförande Bie Georgsson förklarade mötet öppnat.

 2.  Val av justerare
Kim Andersson 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 (1-2022) godkändes.

 4.  Allmänna frågor från styrelsen

 4.1.  Sponsra med “Tassar”
Tips från Hans Hasselgren efter erfarenhet från idrotten där sponsorer och privatpersoner
kunde köpa olika, för oss exv “Tassar”, för olika prisnivåer. Allt man sponsrade med gick
enbart till renovering eller förbättringar av förråd, utrustning osv. Man hade en tavla på
klubbstugan där de som sponsrade fick en namnskylt uppskruvad under den nivå man
sponsrade på. Namnskylten var i mässing så att det såg snyggt ut och höll för väder och
vind.

Jättebra idé där vi tror att det är viktigt att vi dels hittar en tydligt mål med insamlingen och
dels en för vår klubb attraktiv prisnivå på Tassarna. Viktigt förstås också med kontinuerlig
uppföljning av hur långt man nått i förhållande till målet.

Hans har också frågat VetZoo om sponsring och ska även fråga Agria speciellt om priser till
våra tävlingar.
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 4.2.  Uthyrning av klubben för tävling
Förfrågan från en rasklubb om att hyra klubbens stuga och planer för tävlingar.

Det skulle innebära många besökare och stor insats även från oss för att hålla allt under
kontroll.

Vi har tidigare enbart hyrt ut till mindre grupper om 5-10 personer för träning eller annan
mindre aktivitet.

Beslut att vi tackar nej. Göran Hagberg svarar på förfrågan.

 4.3.  Deltagande i distriktets årsmöte
Årsmöte i SBK Upplandsdistriktet den 20 mars kl 15-17 på Uppsala BK. VaBK har 3 av 48
röster och det behövs någon eller några som representerar oss.

Göran Hagberg deltar som sekreterare i SBK Upplandsdistriktets styrelse, men kan då inte
formellt representera VaBK.

Kim Andersson kan möjligen delta och återkommer till Göran Hagberg om hon kan delta.

 4.4.  Brukshundklubbens nya medlemsregister
Brukshundklubben håller på att införa ett nytt system för medlemsregistret. Fortfarande en
hel del problem och just nu kan ingen vi vet om hantera VaBK:s medlemmar eller
förtroendevalda.

Göran Hagberg har felanmält det till Brukshundklubben.

-5(13)-



Vallentuna Brukshundklubb

 5.  Utbildningsutskottet - Göran Hagberg

 5.1.  Vårens kurser
Nosework-kurs nybörjare med Stefan Borell 17 jan-14 feb, fullbokad med 6
deltagare, 3 reserver
Balansbollskurs med Annelie Bramstång, 19 feb, fullbokad med 6 deltagare, 1 reserv
Nosework-kurs nybörjare med Stefan Borell, 10 mars-10 april, fullbokad med 6
deltagare, 6 reserver ✅
Valpkurs med Nette Carlestål, 21 mars-25 april, fullbokad med 6 deltagare, 10
reserver ✅
Valpkurs nr 2 med Annika Malmros Borell, 21 mars - 26 april, fullbokad med 6
deltagare, 1 reserv ✅
Allmänlydnadskurs med Kim Andersson, 22 mars-26 april, fullbokad med 6
deltagare, 9 reserver ✅
Cirkelfys-kurs med Annelie Bramstång, 30 mars - 11 maj, 0 anmälda 🚩
Rallylydnad nybörjarklass med Annika Malmros Borell, 4 april-9 maj, fullbokad med 6
deltagare, 5 reserver ✅
Fortsättningskurs rallylydnad nybörjarklass med Annika Malmros Borell, 4 april-9 maj,
4 anmälda ✅
Hoopers nybörjare med Kim Andersson, 7 april - 12 maj, 3 anmälda
Rallylydnad fortsättningsklass med Göran Hagberg, 20 april - 11 maj, 0 anmälda,❌
Rallylydnad nybörjarklass nr 2 med Göran Hagberg, 20 april - 18 maj, 5 anmälda ✅
Nosework fortsättningskurs med Stefan Borell, 2 maj-30 maj, 3 anmälda
Valpkurs nr 3 med Kim Andersson, 4 maj - 8 juni, 0 anmälda
Allmänlydnadskurs nr 2 med Annika Malmros Borell, 16 maj - 14 juni, inte öppen än
Hoopers-kurs nr 2 med Kim Andersson, 2 juni - 7 juli, 0 anmälda
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 5.2.  Privatlektioner
Vi får in fler och fler förfrågningar om privatlektioner. Anna Hagberg och Annika Malmros
Borell har tagit varsin av de två senaste förfrågningarna.

 5.3.  Sand till sandsäckar
Vi kommer att behöva ordna med sand till sandsäckarna för Hoopers-hindren.

 6.  Tävlingsutskottet - Annika Malmros Borell

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

 6.2.  Rallylydnadstävlingar 2022
Planen är att hålla två rallylydnadstävlingsdagar under 2022. Svårt att få domare, men just
nu är tanken att hålla tävlingar den:

1. 22 maj med enbart Nybörjarklass, men med tre starter. 3 (av 3) domare klara.
2. 10 sept med Fortsättnings- och Mästarklass med tre starter vardera. 5 (av 6) domare

klara.

Möjligen kör vi också en kvällstävling för avancerad-klass med dubbla starter.

 7.  Avel- och hälsa - Mia Enlin
Vintervila och inga fler MH/MT inplanerade just nu.

Finns alltid aktuella MH:n på vår och övriga klubbar på SBK Tävlings webbplats för den
intresserade.
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 8.  PR/Info - Göran Hagberg
Inget att rapportera.

 9.  Stugan och kök - Bie Georgsson/Hans
Hasselgren

 9.1.  Stuga - Hans Hasselgren

 9.1.1.  Bidrag från kommunen
Hans Hasselgren har möte boka med Fritidsförvaltning för att diskuter bland annat bidrag til l
belysning av appellplanen.

 9.1.2.  Getingbon
Problem förra året med flera getingbon.

Kim Andersson tipsa om att hänga bruna papp-påsar som fejk getingbon så luras de att här
är det upptaget.

Beslut att Hans Hasselgren köper speciell geting-radar.

Madeleine Ejremyr kontrollerar i vår försäkring om vi har något mot skadedjur.
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 9.1.3.  Underhåll av klubbstugan

Madeleine Ejremyr har löpande kontakt med snickare som hjälper oss med renovering av
det som akut behöver åtgärdas.

● Förslag att ta in en mattläggare som lägger ny plastmatta i kontoret efter renovering
av golvet. Madeleine kollar upp vad det ungefär kan kosta.

● Hur läcker vattnet in i kontoret? Hur långt har det kommit? Behöver också kontrollera
i förråden i kontoret.

● Allt behöver torka ordentligt innan snickaren färdigställer. Går det  med enbart
naturlig värme? Hur lång tid tar det med byggfläkt?

Kostnaderna kommer att öka. Ursprungsofferten var på 16 800 kr. Till det kommer minst 10
000 kr extra för kontorsgolvet.

Vi har 12 700 kr i budget för 2022 samt 10 000 på ett reparationskonto. Dessutom ca 46 000
kr i reparationsfonden sedan tidigare.

Beslut att Madeleine kan godkänna kostnader för renovering upp till ett tak på en
totalkostnad av 35 000 kr därefter behövs nytt beslut i styrelsen.

 9.1.4.  Nycklar till klubbstugan
Enligt tidigare beslut har Madeleine Ejremyr frågat efter offert på två låscylindrar och nya
nycklar. Eventuellt behöver vi totalt tre låscylindrar då vi behöver en till för dörren mellan
stugan och Svansen.

 9.2.  Kök - Bie Georgsson
Bie Georgsson får nyckel idag. Hon har inventerat  och kommer att fylla på med olika saker
som saknas.
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 10.  Ekonomi - Madeleine Ejremyr

 10.1.  Elavtal
Enligt tidigare beslut har vi bundit vårt elavtal ett år för dryga 80 öre/kwh.

 10.2.  Ekonomi
110 tkr på plusgirokontot samt på Sparkontot ca 95 tkr.

 11.  Verksamhetsplan (nya aktiviteter)

 11.1.  Prova-på kväll med kurser
Den 31 mars kör vi vår första prova-på kväll kl 18-21.

16 hundar med familj har sagt att de kommer hittills och 34 till anmält att de är intresserade.

Klart att vi kommer att ha följande stationer:
1. Kim Andersson med Hoopers
2. Anna Hagberg med Tricks
3. Annika Malmros Borell med Rallylydnad
4. Stefan Borell med Nosework

Vi hoppas också på att Nette har möjlighet att hålla i ett hundbingo.

Göran Hagberg och Madeleine Ejremyr håller i grillen med korv och hamburgare. Göran
köper in det som behövs.
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 11.2.  Prova-på tillfälle med apportering
Hans Hasselgren föreslår ett prova-på tillfälle med apportering. Han känner några som
gärna är med och hjälper till.

Beslut att Hans ser om det går att ordna.

 12.  Skrivelser och rapporter
Inget att rapportera.

 13.  Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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 14.  Styrelsemöten
# 2022 Datum Tid Kan ej närvara

1 2022-02-20 17:00-18:00

2 2022-03-08 18:30-20:30

3 2022-04-12 18:30-20:30

4 2022-05-17 18:30-20:30

5 2022-06-21 18:30-20:30

6 2022-08-23 18:30-20:30

7 2022-09-20 18:30-20:30

8 2022-10-25 18:30-20:30

9 2022-11-22 18:30-20:30

10 2022-12-20 18:30-20:30

11 2023-01-17 18:30-20:30

12 2023-02-19 14:45-15:45
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 15.  Medlemsmöten

 15.1.  Möten

Möte # Datum Tid Ämne

1

2

3 2023-02-19 16:00-18:00 Årsmöte

 16.  Mötets avslutande
Hans Hasselgren tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

------------------------- ------------------------------ ------------------------------
Hans Hasselgren Göran Hagberg Kim Andersson
Mötesordförande Vid protokollet Justeras
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