
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll styrelsemöte 
2018-09-24 

 

§ 1.a Mötets öppnande  

 

Närvarande: Carina Jonsson, Fred Larsson, Mikael Eriksson, Anna 

Sundalen, Martina Svensson, Eva Liljeqvist och Martin Bader  

Frånvarande: Suvi Olovsson, Johanna Pettersson Bergstrand, Sandra 

Johansson, Angelica Abrahamsson 

 

18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

 

 

§ 1.b Val av protokolljusterare  

Som protokolljusterare valdes Mikael Eriksson. 

 

§ 2. Val av mötessekreterare   

Som mötessekreterare valdes Martin Bader. 

 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes men med en ändring: § 8 tas upp innan § 5 därför att 

Eva avser att lämna mötet efter rapporten från distriktsmötet. 

 

§ 4. Anmälan övriga frågor 

a) Utbildningar för kommande instruktörer. 

b) Ändringar på hemsidan 

c) Hyra vita stugan 

d) Mössbekämpning  

 

 

§ 5. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Klubbens ekonomi ser bra ut: 239’832 kr. på klubbens konto. Den 5:e 

oktober kommer fakturan på 2379 kr för avfall/slamsugning betalas. 

b) Tävlingssektor: 

Den 29/9 kommer det hållas en lydnadstävling på klubben i startklass och 

klass I. Gunilla kommer att vara tävlingsledare. 

Nästa år planeras två tävlingar, en på våren och en på hösten i startklass 

och klass I. 



Tävlingssektorn beviljas att köpa in nya hopphinder (1900 kr) som behövs 

efter de nya reglerna 2019. 

I bruks kommer det genomföras två tävlingar nästa år: en tävling i 

appellklass på våren och en tävling i lägre klass på hösten. 

c) HUS:  

Klubben har lyckats att genomföra 5 valpkurser 2018 och fler kurser 

kommer hållas. Carina och Anna kommer att hålla fortsättningskursen nu i 

höst. Vi har även fått positiva signaler från Martin Nordevik som kan tänka 

sig hålla en fortsättningskurs. 

Utbildningar: SBK väst kommer genomföra två utbildningar 

hösten/vintern 2018/2019. Grundmodulen för instruktörsutbildningar och 

Allmänlydnads-instruktörskursen. Jannicke Elfström är tänkt att gå 

grundmodulen och Martin Bader Allmänlydnads-instruktörskursen. 

Deltagarna rekommenderas av styrelsen. 

d) RUS: 

I september genomfördes sista MH för det här året. Nästa år planeras två 

MH för Golden Retriever och ett för pudlar. 

e) Kökskommittén: 

Allt är OK, inget att tillägga. 

f) Agility: 

Aktiviteten har inte kommit igång, men är fortfarande planerad. 

g) Stugsektorn: 

Det finns ett läckage i taket på vita stugan. Detta ska undersökas vidare. 

Jordfelsbrytaren löser ut rätt ofta, spisen är troligen källan till problemet. 

Belysning: Vi väntar fortfarande på beslut om bidrag från kommunen. 

Målning: Färgen är inköpt, målningen sker när de frivilliga har tid att måla  

h) Tjänstehund: 

I december kommer cert-proven genomföras. Tre deltagare från TJBK har 

genomgått GU-F. 

 

 

§ 6. Robotgräsklippare 

En robotgräsklippare skulle ingå i klubbens försäkring. Man måste dock räkna 

med en värdeminskning på 30% de första två åren. Den största risken är 

åskväder och älgar som sparkar sönder gräsklipparen. Inga beslut togs 

gällande inköp av en robotgräsklippare. 

 

§ 7. Medlemsmöte 

Den 24/10 kommer vi ha medlemsmötet som börjar kl. 18:30 

Marie Ostheller kommer hålla en föreläsning om hundhälsan. 

 

§ 8. Rapport disktriksmötet 

- Det pratades om kostnader i samband med Eurohorse där SBK deltog. 

- Monica Henriksson har blivit godkänd som domare förl MT. 

- Nya domare i Rallylydnad och Lydnad klass I. 

- Listan med ort och datum på tävlingar 2019 är klar. 

- Det skulle behövas fler domare till bruks, varje klubb ska se om det finns 

intresserade kandidater 



- Viktigt: Tjänstegöring i RUS behöver registreras manuellt i SBK tävling. 

Det får inte glömmas bort. 

- Den nya distrikskatalogen och hemsidan är fortfarande under arbete men 

förväntas vara klara snart. 

- Studjefrämjandets ansvariga för SBK informerade om utbildningar som 

kan arrangeras för att hjälpa klubben: Funktionärsutbildningar, 

spårläggare, figuranter osv. Det finns även kurser för styrelsen, t.ex. 

valberedning och föreningsutveckling. Klubbarna ska höra av sig ifall de 

är intresserade. 

- Disktriktet borde skicka en representant till Studiefrämjandets årsmöte 

- Susanne Kihl pratade om statusen av specialsök som tävlingsform. Denna 

och nästa år fortsätter arbetet med att konkretisera tävlingsformen 

specialsök, målet är att det blir en bruksgren och att den inte kommer vara 

som nosework. 2020/2022 räknas reglerna vara officiella. 

 

§ 9. Övriga frågor 

a) Rastgård: Anna S. bekrev ett enkelt staket som skulle kunna användas för 

temporära inhängnader. Tillsammans med våra befintliga kravallstaket är 

den nödvändiga längden av det nya stängslet inte så stor. Nästa steg är att 

gå ut och mäta på planen. 

b) Ungdomshelg: Anna S. planerar en ungdomshelg på klubben med olika 

aktiviteter. Vita stugan kommer användas för det tillfället och är reserverad 

helgen 16-17 november. 

c) Mössbekämpning: Anna S. presenterade en effektiv lösning mot möss, den 

heter Topo Stop R100. Vi kommer titta närmare på det och ta ett beslut vid 

ett kommande möte. 

d) Ny information till hemsidan: Det ska finnas en beskrivning över 

ansvarsområden av varje styrelsemedlem. På så sätt ska det vara lättare att 

hitta rätt kontakt. 

e) Inköp: Vi behöver köpa in följande: Städmaterial och en dammsugare till 

vita stugan. Dessutom behöver vi åka bort med kylskåpet i vita stugan, den 

fungerar inte längre. 

§ 10 Mötet avslutas  

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades. 

 

Vid pennan 

 

...................................................................... 

Martin Bader 

 

 

Ordförande 

 

...................................................................... 

Carina Jonsson 

 

 

 



Justerare 

 

...................................................................... 

Mikael Eriksson 

 


