
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll medlemsmöte 
2018-05-30 

 

§ 1.a Mötets öppnande  

 

18 medlemmar och delar av styrelsen var närvarande, dessutom var Mattias 

Wahle från Studiefrämjandet med på mötet. 

 

18.30 - Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

 

§ 1.b Val av protokolljusterare  

Som protokolljusterare valdes Anna Sundalen. 

 

§ 2. Val av mötessekreterare   

Som mötessekreterare valdes Martin Bader. 

 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4. Anmälan övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes.  

 

 

§ 5. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Larmet är betalt och klubbens ekonomi ser bra ut: 234’000 kr. på klubbens 

konto. 

b) RUS: 

Vi kommer ha MH den 17:e juni med 8 hundar (Schäfer) och den 9:e 

september (Pudel). Det kommer ev. finnas möjlighet för klubbens 

medlemmar att anmäla sig till ett kvälls-MH för max. 4 hundar. Anna 

återkommer med detaljer. Inköp/investeringar inför nästa MH pågår. 

Spökängen behöver klippas före MH. Sökning efter någon som kan göra 

det pågår. 

c) Tävlingssektor:  

Ingen info. 

d) Tjänstehund: 

Vi har två nya medlemmar som kommer gå utbildningen för patrullhund. 

Mikael håller lydnadsdelen i denna utbildningen (både på Tjörn och i 



Lerum). Filippa K. har blivit godkänd patrullhundförare, grattis! Det 

kommer bli ett extra tjänstehundsmöte. Detaljer kommer att publiceras på 

klubbens FB-sida och hemsida. 

e) Agility: 

Camilla och Julia kommer att dra igång Agilityverksamheten igen. Mer 

detaljer följer. 

f) Rally: 

Nummerskyltar kommer att köpas in, resten av utrustningen är redo för 

träning. Rallyträningar kommer tas upp igen beroende på intresse. 

g) HUS: 

Ett instruktörsmöte genomfördes den 22:a maj. Beslutet togs att ha löpande 

valpkurser så fort tillräckligt många intresserade finns. Vi kommer även att 

genomföra temakvällar (t.ex. Agility för barn med hundar). Kulbanan 

kommer att göras i ordning. Diplomer för genomförd kurs ska delas ut och 

en genomgång av kursutvärderingen ska hållas. För mer detaljer kring 

instruktörsmötet hänvisas till mötets protokoll (kontakta Suvi vid intresse). 

h) Stugsektorn: 

På arbetsdagen fixade vi en del saker på klubben, både i Gröna stugan och 

på grus- och appellplanen. Stort tack till alla inblandade. Nu finns det även 

stolpar på plats utmed appellplanen där hundar kan bindas fast vi behov. 

Det kommer att behövas en extra arbetsdag i augusti. Alla som ska klippa 

gräset på klubben har fått en kort introduktion. 

i) Kökskommittén: 

Swish har visat sig vara ett bra betalningssätt som används flitigt. 

 

 

§ 6. Info. om konsekvenser av inbrottet  

Larmet är nu installerat. Kommunen bidrog med 7500:- kr. Försäkringsbolaget 

betalade ut 11’900 kr. 

Alla i styrelsen har fått personliga koder till dörr och larm. Behöver ni komma 

in i stugan kontakta någon i styrelsen för hjälp. Styrelsen får i uppdrag att 

undersöka hur mycket det skulle kosta att installera sensorer även vid porten. 

 

§ 7. GDPR 

Sekreteraren (Martin) informerade om klubbens arbete med GDPR; vad den 

innebär och hur vi kommer att fortsätta med arbetet. Beslut: Sekreteraren får i 

uppdrag att följa utvecklingen och informera styrelsen och medlemmarna om 

utvecklingen. 

SKK och SBK har samlat information kring GDPR på deras webbplatser: 

 

https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-

organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/gdpr--

dataskyddsforordningen/ 

 

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-

organisation/dataskyddsforordningen-gdpr/ 

 

Kontakta Martin vid frågor om GDPR. 

 



§ 8. Bidragsansökan  

Ansökningar om bidrag ska nu göras digitalt. Ordföranden gick på en 

utbildning som kommunen arrangerade. Alla bidragsansökningar måste ha 

lämnats in senast den 30/6. Anläggningsbidrag har sökts för att få ekonomisk 

hjälp med installation/lagring av belysningen på appellplanen. Rylanders El 

har lämnat en offert på 12’500 kr. Driftbidrag för el har också ansökts. 

§ 9. SBK nytt 

Det nyaste från SBK finns nu på anslagstavlan. Bland annat står det följande:  

• ”Sund med hund” – ett projekt som har hundförarens hälsa i fokus 

• SBK 100 år i TV4. Klippet är även länkad på klubbens FB-grupp 

•”Vill du bli en stjärna?” – Blå stjärnan söker frivilliga assistenter 

§ 10. Övriga frågor 

Frågan togs upp om delar av planen kan inhägnas. Inget beslut har tagits men 

frågan kommer att tas upp igen. 

 

Mikael har fått kontakt med en representant från Royal Canin. Skulle vi 

behöva t.ex. sponsorer för en tävling så kan Mikael förmedla kontakten. 

§ 11. Nästa styrelsemöte / medlemsmöte 

2018-06-27 kl. 18:30 

§ 12. Mötet avslutas med info. och frågestund med representant från 

Studiefrämjandet, samt tårta och firande av SBK:s 100-årsdag 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och lämnar över till 

Mattias Wahle från Studiefrämjandet. 

 

 

Vid pennan 

 

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

Martin Bader 

 

 

 

Ordförande 
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Carina Jonsson 

 

 

 

Justerare 

 

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

Anna Sundalen 


