
Vallentuna Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte (8-2022)

Datum och tid 2022-10-25 kl 18:30-20:00

Plats Klubbstugan

Närvarande

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

Suppleanter

Adjungerande

Frånvarande

Styrelsen Annika Malmros Borell

Suppleanter Nova Lidberg, Kim Andersson

Adjungerande
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 1.  Mötets öppnande
Mötets ordförande Hans Hasselgren förklarade mötet öppnat.

 2.  Val av justerare
Protokollet skickas ut till hela styrelsen för justering.

 3.  Genomgång av tidigare protokoll
Protokoll från föregående möte (7-2022) godkändes.

 4.  Allmänna frågor från styrelsen

 4.1.  Privatlektion
Hans Hasselgren har i egenskap av ordförande fått en förfrågan om någon som kan hålla
privatlektion. Går vanligtvis till Utbildningsutskottet som kontrollerar om det finns någon
tillgänglig instruktör och förmedlar då kontakten alternativt om inte tackar nej. Hans gör
likaledes.

 4.2.  Valberedning
Madeleine hjälper till med att kolla om våra nuvarande revisorer vill fortsätta sina uppdrag
även för 2023.

Hans har informerat valberedningens ordförande att om det behövs kandidater till styrelsen
så vet han något namn.
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 4.3.  Årets agility-ekipage
Diskussion och samråd med inom agility aktiv medlem om poängberäkning för agility då det
där inte ges poäng som i andra grenar.

Beslut att använda poängen från Agiltydata här. Högst totala poäng för 3 tävlingar per klass
oavsett storlek och agility- eller hoppklass

 5.  Utbildningsutskottet - Göran Hagberg

 5.1.  Vårens kurser
14 genomförda  kurser i våras med 77 deltagare totalt.

 5.2.  Höstens kurser
Valpkurs med Annika Malmros Borell 1/8, 6 deltagare, 4 reserver ✅
Vardagslydnad med Annika Malmros Borell 1/8, 3 deltagare ✅
Rallylydnad nybörjarklass med Annika Malmros Borell 2/8, 6 deltagare 4 reserver ✅
Rallylydnad nybörjare fortsättning med Annika Malmros Borell, 2 deltagare❌
Valpkurs med Annika Malmros Borell 2/8, 4 deltagare ✅
Rallylydnad fortsättningsklass med Göran Hagberg 14/8, 0 deltagare❌
Viltspår introkurs med Hans Hasselgren 20/8, 4 deltagare ✅
Rallylydnad nybörjarklass med Göran Hagberg 21/8, 7 deltagare, 3 reserver ✅
Valpkurs med Annika Malmros Borell 5/9, 6 deltagare, 12 reserver ✅
Rallylydnad avancerad/mästare med Anna Larsson 24/9, 7 deltagare ✅
Valpkurs med Nette Carlestål 25/9, 6 anmälda , 2 reserv ✅
Nosework Steg 1 med Stefan Borell 10/10, 6 anmälda, 1 reserv ✅
HTM-kurs nybörjare med Anna Hagberg 16/10, öppnat för anmälan ✅
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 5.3.  Kommande kurser
Inget bestämt än, men planer finns på följande kurser under vintern:

Valpkurs inomhus med Kim Andersson, januari/februari
Viltspår anlagsprov och introduktionskurs med Hans Hasselgren.
Nosework Steg I inomhus med Stefan Borell
Freestyle/HTM-kurs med Pernilla Swanström

Hans kan tänka sig att hålla en kurs i mörkerspår nov/dec om 2-3 kvällar där det kostar 300
kr per kväll. Göran lägger ut en intresseförfrågan.

 6.  Tävlingsutskottet - Annika Malmros Borell

 6.1.  Planerade tävlingar
För nästa år har vi ansökt om två rallylydnadstävlingar:

● den 20 maj, 2023, dubbla starter i fortsättningsklass och mästarklass
● den 9 sept, 2023, dubbla starter i nybörjarklass och avancerad klass

 7.  Avel- och hälsa - Mia Enlin
Finns alltid aktuella MH:n på vår och övriga klubbar på SBK Tävlings webbplats för den
intresserade.

 8.  PR/Info - Göran Hagberg
Göran skickar ut en kallelse medlemsmötet den 6 december via Brukshundklubbens
medlemssystem. Medlemsmötet kommer att hållas i Vallentuna Kulturhus och Jerker är
gästföreläsare.
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 9.  Stugan och kök - Bie Georgsson/Hans
Hasselgren

 9.1.  Stuga - Hans Hasselgren
Madeleine har fått en offert från Vallentuna Lås  på ca 6 400 kr för att byta båda
låscylindrarna och 20 nycklar.

Beslut att köpa in två låscylindrar, men enbart 15 nycklar från Vallentuna Lås.

Svårt att låsa bommen. Tipset är att ställa sig på nedre delen av bommen så att den åker
neråt då åker skytteln lätt igenom.

Flera av borden i klubbstugan har flyttats ut till containern för att ge plats för kurser och
träning. Saknas dock något att ha en dator på vid TV:n.

Beslut att köpa in en mindre pulpet för ca 1 000 kr.

 9.2.  Kök - Bie Georgsson
Bie fyller löpande på med saker som behövs i köket.  Just nu bland annat choklad och kaffe.
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 10.  Ekonomi - Madeleine Ejremyr
Madeleine Ejremyr rapporterar att saldon på våra konton är:

● PlusGiro: 254 217 kr
● Sparkonto: 94 906 kr

Vi har just nu ett resultat på plus, men osäkert exakt vad årets resultat kommer att landa på
då vi har kostnader på omkring 90 tkr kvar i år.

Diskussion om möjlighet till fond för tävlings- och träningsutrustning

Dagsaktuell status på antalet medlemmar är höga 339 stycken.

Madeleine har reviderat reseräkningsblanketten (för olika ersättningar) och tagit bort lite
onödigt samt lagt till ruta att kryssa i om man vill ha skatteavdrag även om arvodet är under
1 000 kr. Hon kollar också efter en lämpligare namn på blanketten då den handhar mer än
reseräkningar.

Diskussion om åtgärder för att hantera de skenande elpriserna. Vi behöver budgetera med
minst tre gånger så högt elpris framöver.

Beslut att från 2023-01-01 höja priset för hyra av Svansen till 50 kr per timme för att täcka
de rejält ökade uppvärmningskostnaderna.

 11.  Verksamhetsplan (nya aktiviteter)
Inget att rapportera.
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 12.  Skrivelser och rapporter

 12.1.  Info från Distriktskonferensen
Protokoll från senaste Distriktskonferensen inom SBK Upplandsdistriktet finns här.

Där finns bland annat rapporter från distriktets lokalklubbar där röda tråden var fler
medlemmar och många kurser.

Även info från distriktets valberedning där det kommer att ske en del byten i styrelsen och
det finns möjlighet för den som vill att engagera sig.

 13.  Övriga frågor

 13.1.  Stort träningsgäng
Ett stort träningsgäng är då och då på klubben och tränar. Positivt att vi har folk som är här
och tränar, men de tar stor plats och en del andra medlemmar känner sig ovälkomna. Hans
har en dialog med det träningsgänget om att de bland annat kan hålla till en bit från
klubbhuset så att andra enskilda medlemmar kan träna där.

 13.2.  Rallylydnadsinfo
SBK Upplandsdistriktet inbjuder till digital träff för rallylydnadsansvariga i distriktets klubbar
med bland annat genomgång av det som är nytt i reglerna, inkl. anvisningarna, för
rallylydnad from 2023-01-01.

Alla välkomna att delta, men motsvarande info kommer att ges till våra medlemmar och
funktionärer vid ett senare tillfälle.
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 14.  Möten

 14.1.  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 Hans i Indien

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

9 2022-11-22 18:30-20:30 Verksamhetsplanering med
styrelsemiddag först kl 18
Kulturhuset/Stora mötesrummet 19-21.

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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 14.2.  Medlemsmöten

Möte # Datum Tid Ämne

1 2022-08-25 18:30-20:00 Styrelseinfo och hundbingo,
Bjuder på grillkväll

2 2022-12-06 18:30-20:30 Jerker från Veterinären i Vallentuna.
julens faror, första hjälpen på hund.
Kulturhuset/Stora mötesrummet bokat kl
18:00-21:30

3 2023-02-19 16:00-18:00 Årsmöte

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

Justeras

------------------------- ------------------------------
Hans Hasselgren Göran Hagberg
Mötesordförande Vid protokollet
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