
Vallentuna Brukshundklubb

Protokoll medlemsmöte (2-2022)

Datum och tid 2022-12-06 kl 18:30-20:30

Plats Stora mötesrummet, Vallentuna Kulturhus & Bibliotek

Kallade Alla medlemmar i Vallentuna Brukshundklubb

Närvarande
styrelsen

Hans Hasselgren, Madeleine Ejremyr, Göran Hagberg, Annika
Malmros Borell, Kim Andersson, Bie Georgsson

Närvarande
medlemmar

Linda Lundholm, Kjersti Lillehagen, Anna Szymczak, Agneta
Hoogeveen. Nicole Sundin, Elisabeth Söderholm, Lotta Jannesson,
Kicki Jidebom, Eva André
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 1.  Mötets öppnande
Mötets ordförande Hans Hasselgren förklarade mötet öppnat. 

 2.  Information från våra utskott

 2.1.  Utbildning (Göran Hagberg)
Vi hade 14 kurser med totalt 77 deltagare under våren och under hösten genomförde vi 11
kurser med totalt 61 deltagare.

Vi har genomfört många torsdagsträningar och femtontalet måndagspromenader under året.

Mejla önskemål om kurser eller föredrag till utbildning@vallentunabrukshundklubb.se .

 2.2.  Tävling (Annika Malmros Borell)
En lydnadstävling och två rallylydnadstävlingar under våren.

Rallylydnadstävling i två klasser med totalt 5 starter nu den 10 september.

Vi är tacksamma för alla medlemmar som ställer upp som funktionärer och gör våra tävlingar
till bland de mest populära och omtalade.

 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, torsdagsträningar och
måndagspromenader etc. har lagts ut.

Vi är synliga på Facebook, Instagram och via vår hemsida.

Kallelser till medlemsmöten mejlas ut via funktionalitet i Brukshundklubbens
medlemsregister varför det är viktigt att alla medlemmar har lagt in aktuell mejladress. Du
kan uppdatera dina medlemsuppgifter här.
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 2.4.  Stuga & Kök (Hans Hasselgren/Bie Georgsson)
Reparationer av flera saker i stugan har genomförts med hjälp av en snickare, Joakim på JP
Inredning o Bygg i Vallentuna AB som gjort ett suveränt jobb åt oss.

Då vi inte har koll på alla nycklar till klubbstugan så kommer vi måndag 12 december att byta
ut alla lås och styrelse och instruktörer behöver kvittera ut nya nycklar. Snickaren har också
fixat ytterdörren till Svansen så nu går kodlåset där att använda vilket ger fler tillgång till
Svansen som träningslokal.

Priset för hyra av Svansen är tänkt att täcka de extra uppvärmningskostnaderna. På grund
av flerdubblat elpris är vi tvungna att från nyår höja priset till fortfarande billiga 50 kr/timme.

Apropå el är timern för utomhusbelysningen trasig och man behöver tills att vi lagat den
manuellt vrida tillbaks den så att lamporna släcks.

 2.5.  Avel & hälsa (Mia Enlin)
Inga MH eller MT har genomförts i år, men planer på ett på våren och ett under hösten nästa
år.

 3.  Övriga frågor

 3.1.  Nätinhägnad vid fortsättningsklass
Önskemål om nätinhägnad vid tävlingar i fortsättningsklass framfördes, men det är inget vi
har i planerna.
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 4.  Nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmötet är årsmötet den 19 februari i Klubbstugan.

 5.  Mötets avslutande
Hans tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

 6.  Julens faror
Jerker Kihlström och Kajsa Kihlström från “Veterinären i Vallentuna” gav oss sedan
intressant och lärorik information om julens alla faror för hundar - se upp med choklad,
paketsnören, blommor, russin…

Justeras

-------------------- --------------------
Hans Hasselgren Göran Hagberg
Mötesordförande Sekreterare
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