
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll styrelsemöte 
2019-05-21 

§ 1.a Mötets öppnande  

Närvarande: Carina Jonsson, Martina Svensson, Angelica Abrahamsson, 

Anna Sundalen, Suvi Olovsson, Jannicke Elfström, Mikael Eriksson och 

Martin Bader  

Anmält förhinder: Fred Larsson, Camilla Berlin  

 

18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

§ 2.a Val av mötessekreterare 

Som mötessekreterare valdes Martin Bader. 

§ 2.b Val av protokolljusterare 

Som protokolljusterare valdes Angelica och Jannicke. 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 4. Föregående mötets protokoll 

Det blev inga frågor eller kommentarer gällande föregående mötets protokoll. 

 

§ 5. Anmälan övriga frågor 

Två punkter anmäldes: Attityder på Facebook och domarutbildning av Martina 

 

§ 6. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Klubbens ekonomi ser fortfarande bra ut: 172 550 kr. En stor utgift har 

varit gräsklipparen (ca 45 tkr inkl. installation och service). Material för 

lagning av stugan har köpts in och hundleksaker har beställts på Gibbons 

(dessa konger, bollar osv. säljs vidare till klubbmedlemmar och 

kursdeltagare) 

b) Tävlingssektor: 

Vi hade en lydnadstävling den 27/4 med 7 i startklass och 2 i klass I. Målet 

är att öka antalet anmälda till våra tävlingar, vi diskuterade bland annat om 

vi kan få bättre priser (och då menar vi inte anmälningsavgiften) till 

deltagarna. 

Möjligheterna undersöks för att kunna arrangera en lydnadstävling i alla 

klasser (exkl. elit) i slutet av september. 

c) HUS:  

Torsdag 23/5 startar en fortsättningskurs i allmänlydnad med Mikael. 

Specialsöksutbildning för Carina och Anna är klar i november, därefter 

kommer vi erbjuda kurser i specialsök framöver. 



d) RUS: 

Två uppfödar-MH med Golden Retriever har genomförts hittills i år. Det 

skulle vara möjligt att köra ett MH för klubbmedlemmar om 

intresset/behovet finns. Anmäl er intresse till Anna. 

e) Tjänstehundssektorn: 

Den 15 juni kommer det genomföras en informationsdag på klubben, start 

kl. 10 där Mikael pratar om tjänstehundar/patrullhundar inkl. demo. 

f) Agility/ungdomssektorn: 

Agilityhelgen var en succé med 7 nöjda deltagare. I fortsättningen är målet 

att träna agility varannan söndag förmiddag. Möjligheten finns för att få hit 

en extern tränare med tävlingserfarenhet, inga beslut tagen än. 

Staketet som togs bort för gräsklippning ska sättas upp igen. 

g) Stugsektorn: 

Vi hade en fixardag på klubben där vi hann med allt som var planerad, 

men det finns saker kvar att göra framöver och det kommer därför 

genomföras en arbetsdag till. Mer info kommer. Stugsektorn har hittills 

fått in önskemål från RUS, hör gärna av er till Jannicke ifall ni vill att 

något ska göras på klubbens anläggningar. 

h) Köket: 

Vi har märkt att intäkterna inte riktigt matchar utgifterna. Var noga med i 

kurserna och träningar att ta betalt för fikat. 

 

§ 7 Medlemsmöte 

 Elin från Tjörns hundhälsa kommer till medlemsmötet den 13 juni för att prata 

om hennes verksamhet. Värd att notera att vi som medlemmar i Tjörns BK har 

rabatt på behandlingarna. 

 

§ 8 Gräsklippare 

 Instruktionerna kommer sättas upp hur vi ska hantera gräsklipparen samt 

kontaktuppgifter ifall man behöver hjälp. Vi försöker planera körtiderna så bra 

som möjligt. Kontakta styrelsen om ni har en tid där gräsklipparen inte kan/får 

vara igång så kan ändra programmeringen.  

 

§ 10 Uthyrning extern hyra 

 Frågan gäller uthyrning av klubbens träningsytor till externa. Hur mycket 

kostar det att få tillgång till ängen där vi brukar ha MH-avståndsleken på en 

lördag (heldag) och söndag (förmiddag) inkl. tillgång till gröna stugan på 

lördag (toalett och köket). Vi satte priset på 500 kr. 

 

§ 11 Övriga frågor 

 Klubbens facebookgrupp: Det har förekommit inlägg i gruppen som är 

kränkande och tonen är inte alltid bra. Eftersom det är en viktig kanal för 

klubben att nå sina medlemmar och en del av vårt ansikte utåt måste vi vara 

väldigt noga med hur vi formulerar oss i gruppen. Gruppen är främst tänkt för 

att sprida information om vår verksamhet. Gäller saker bara vissa personer 



eller en liten krets så ska det tas personligen (via telefon eller personligt 

meddelande). Vi måste tänka en extra gång innan vi skriver: Hur kommer det 

uppfattas av den som läser det och behöver vi verkligen skicka det till hela 

gruppen? Det är små detaljer som gör skillnaden, versaler och utropstecken 

tolkas av de flesta som väldigt starkt (att jämföra med att skrika). Tänker vi på 

dessa saker kommer situationen bli mycket bättre framöver. 

 

Domarutbildning: Martina vill gärna utbilda sig till domare inom lydnad och 

styrelsen välkomnar initiativet. 

 

Valberedningen: Martina tog upp frågan om vi verkligen kan vara utan 

valberedning som är ett krav enligt stadgarna. Några i styrelsen har erfarenhet 

från andra föreningar där ingen valberedning fanns och då var det 

medlemmarna på årsmötet som föreslår och väljer styrelsen direkt utan förslag 

från valberedningen. Vi kommer göra på samma sätt. 

§ 12  Mötet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades. 

 

Vid pennan 
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Martin Bader 

 

 

 

Ordförande 
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Carina Jonsson 

 

 

 

Justerare 
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Angelica Abrahamsson   Jannicke Elfström 


