
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 17/5 2022  

§1. Mötet öppnas 

Martin Öppnar Mötet 

Närvarande: Martin Nordevik, Hannah Pettersson, Britta Abenius, Niklas Byström, Therese 
Johansson, Malin Mossenmark, Angelica Abrahamsson, Elin Sehlstedt, Anna Sundalen och 
Robban Olsson 

§2.  a) Val av sekreterare 

Elin väljs till sekreterare. 

        b) Val av justerare 

Britta väljs till justerare. 

§3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom.  

§5. Kvarstående punkter 

 Jenny Afvander på Hoppsan Hundlära  
Det beslutas att det inte är av intresse. 

 Medlemsmöte 20 Juni, 21 september  
Medlemsmöte planeras 20/6 kl18,30. 
Angelica skickar ut inbjudan till medlemsmöte via medlem online i slutet 
på veckan. 
Elin kollar om Non-Stop Dogwear har möjlighet att komma. 
Robban ordnar fika. 

 Tjörns sparbank nytt avtal skrivs i juni då ny 
marknadsansvarig tillträder.  
 



 Prislistan var skall den sparas/presenteras? 
Robban lägger ut prislistan på hemsidan. 

 Tillgång till vitastugan regler och ansökan visas och sparas?  
Ansökningar och regler samlas på teams, Martin lägger in. 

§6. Inkommande frågor 

• SASK önskar få komma och anordna rasmästerskap lydnad  
Styrelsen röstar ja. Det beslutas att lydnadsaetävlingen som är planerad 25/9 2022 
arrangeras som rasmästerskap för Svenska Australian Shepherd Klubben i alla klasser. 

• Här kommer en liten tanke som jag och några till önskar att styrelsen tar 
ställning till. 

Vi har en önskan om att anordna en aktivitetsdag för alla Tjörns 
brukshundsklubbs medlemmar. Tanken är iså fall att alla sektioner är i gång 
samtidigt en eftermiddag så att vi kan visa varandra vad vi pysslar med. Vi 
fixar kaffe och fika. Sen avslutar vi kvällen med att ha en trivselkväll utan våra 
fyrbenta vänner där vi äter och dricker något gott. Om detta låter som ett bra 
förslag är jag och några med mig villiga till att anordna detta. Lämpligt vore 
väl i augusti. Så .. vad säger ni om det? 
Styrelsen tycker att detta är en bra idé. Martin kollar med Maria om vilket datum som 
skulle passa. 
 

§7 Sektorer 

a) Ekonomi, Angelica rapporterar 
Saldo 218000. 
Larmet är betalt.  
Elen är betald. 
Aktuella kursavgifter är inbetalda. 
Therese kollar på att byta larmtjänst. 

b) PR-info, Malin Rapporterar 
Nyhetsbrev med inbjudan till medlemsmöte skickas ut i slutet på veckan. 
Varje vecka läggs det ut vilka aktiviteter som hålls på klubben i våra sociala 
medier. 

c) Lydnad & bruks, Therese Rapporterar  
Lydnadstävling arrangeras 27/5 i Startklass och klass 1 med ca 20 startande. 
Ytterligare en Lydnadstävling arrangeras 1/7 Startklass och Klass 1. 
En brukstävling i appell spår har lagts in och godkänts 11/9 . 
Therese och Hannah är färdiga brukssekreterare.       
 
 
      



d) HUS, Martin Rapporterar 
Tidigare iår har Studie Främjandet bidragit med 5000 kr för ledarutvecklingen 
i januari med Monica Henriksson. Studie Främjandet kan bidra med 
ytterligare 3000 kr för kurslitteratur. 
En valpkurs är i gång. 
Ännu en valpkurs startar 18/5. 
Bästa Starten är avslutad. 

e) RUS, Anna Rapporterar 
Två MH har genomförts. 
Det planeras ett uppfödar MH 18/6. 
Ytterligare två MH är preliminärt inplanerade. 
Anna ska delta på beskrivarkonferens 28/5. 

f) Tjänstehund, Niklas Rapporterar 
Niklas ser om Jannike har några idéer till aktivitetsdagen för att sprida 
information om tjänstehund. 

g) Agility, Britta rapporterar 
15/5 arrangerades ett prova på tillfälle med 11 deltagare. 
Ytterligare ett tillfälle planeras 29/5. 

h) Rally, Angelica Rapporterar 
Angelica är färdig sekreterare. 
28/5 arrangeras klubbens första rallylydnads tävling i Nybörjare och 
fortsättningsklass. 

i) Stuga, Robban Rapporterar 
En fixardag har arrangerats. 
Det har bytts däck på gräsklipparen. 
Agilityn vill ha ett mer semipermanent staket, t.ex. hundgårdssektioner som 
går att ställa undan vid andra aktiviteter – Robban kollar på detta. 
Väggen på vita stugan ska plåtas in, kostar ca 11000 kr. 
Sponsorskyltar ska sättas upp på den nya tavlan, Elin kollar om det finns 
loggor i rätt format att skriva ut. 

j) Köket, 
Therese köper in fika och engångsartiklar inför tävlingarna nästa helg. 
Glass ska köpas in. 
 
 
 
 
 

 



§7 Övriga frågor  

• 2023 firar Tjörns Brukshundsklubb 30 år. 
Det ska planeras någon typ av aktivitetsdag/firande till våren. 

• Frågan om hjärtstartaren tas upp 
De är svåra att få tag i men Niklas har fortsatt koll. 

• Foton på våra aktiva tävlingsekipage ska skrivas ut och sättas upp i stugan 
Alla sektorer ska få en plats att hänga upp foton på de aktiva tävlingsekipagen. 

• Det är svårt att hitta till klubben 
Vi ska se om det går att få mer tydliga permanenta skyltar in till brukshundsklubben. 
Tillfälliga skyltar ska sättas upp vid tävling och andra aktiviteter för att folk lättare ska 
hitta. 

• Det önskas nummerskyltar för att visa vilket ekipage som är inne på plan 
vid tävling 
Therese och Robban tittar på detta. 

§8 Beslut 

• Medlemsmötet flyttas till 20/6 18,30. 
• Rasmästerskap i Lydnad för SASK arrangeras på klubben 25/9. 
• Det ska planeras in en aktivitetsdag för medlemmar till hösten. 
• Det ska planeras ett firande för klubbens 30 års Jubileum. 
• De olika sektorerna ska få varsin plats att sätta upp foton på de aktiva 

Tävlingsekipagen. 
• Det ska sättas upp skyltar till klubben vid tävlingar och andra aktiviteter för att det ska 

bli lättare att hitta. 

§9 Nästa möte 20 juni 

Styrelsemöte 18,00 

Medlemsmöte 18,30  

Dagens möte avslutas 

Ordförande   Sekreterare   Justerare 

 

 

Martin Nordevik  Elin Sehlstedt        Britta Abenius 

 


