
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll medlemsmöte 
2018-10-24 

 

§ 1.a Mötets öppnande  

 

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 Gunilla Samsson och Bo Isaksson. 

 

§ 2. Val av mötessekreterare   

Som mötessekreterare valdes Martin Bader. 

 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4. Anmälan övriga frågor 

a) Införskaffning av första hjälpen för hundar.  

 

 

§ 5. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Klubbens ekonomi ser bra ut: 234’780 kr. på klubbens konto. 

b) Tävlingssektor: 

I september genomfördes en sista lydnadstävling för 2018 med startklass 

och klass I. För 2019 är två tävlingar inplanerade, en på våren och en på 

hösten. Båda gånger startklass och klass I. Dessutom kommer det att 

arrangeras en träningstävling. 

Det finns en möjlighet att påbörja utbildningen som tävlingsledare. 

Intressenter hör av sig till Bo Isaksson så snabbt som möjligt eftersom 

kursen börjar inom väldigt kort tid. 

Det kommer även arrangeras två brukstävlingar nästa år. I april 2019 - en 

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

Vid intresse kommer det finnas möjlighet att utbilda sig som spårläggare 

under vintern. Det kan även tänkas att genomföra en förberedande kurs för 

de som vill tävla i appellklass nästa år. Hör av er till Anna Sundalen eller 

Carina Jonsson vid intresse. 

Bo Isaksson kommer presentera de nya lydnadsreglerna och gå genom 



grunderna för bedömning. Allt detta sker i form av en kurs om två till tre 

kurstillfällen. För mer info. se klubbens facebookgrupp eller hemsida. 

c) Tjänstehund:  

Just nu är det två av klubbens medlemmar som genomgår utbildningen för 

patrullhundförare. I april blir det sedan CERT-prov.  

Framöver kommer nya regler att gälla för utbildningen och även kraven på 

hunderna förändras. Ta kontakt med Mikael Eriksson för fler detaljer. 

d) Agility: 

Sektorn år under uppstart och Julia kan ordna inomhusträning under 

vintern ifall intresse finns. Hittills har det genomförts en söndagsträning 

där fyra deltagare tränade på plan. Anna Sundalen jobbar med att starta en 

ungdomsgrupp. Vill man prova på en agilitybana för molosser så ska man 

kontakta Robert Olsson. 

e) RUS: 

Se bilaga 1. 

f) Rally: 

Ingen info. 

g) HUS: 

Se bilaga 2  

h) Stugsektorn: 

Det är svårt att hitta en elektriker som har tid att undersöka elproblemen 

som vi har i stugan och på planen (belysningen). Som en början så 

kommer nästa vecka Rylanders El till klubben för att börja med att 

inspektera elen i stugan. För vidare arbete har även Daniel Sundalen och 

Bosse Isaksson erbjudit sin hjälp. 

Den 5 november kommer kommunfullmäktigen behandla vår ansökan om 

bidrag.  

Det är viktigt att hålla rent takrännorna på stugorna nu på hösten så att det 

inte blir stopp för regnvatten som medför risk för vattenläckor i taket. 

Målningen av stugan ska ske längre fram i tiden. Det bestämdes även att 

installera en lampa med rörelsevakt vi ingången för att man ska se vem 

som står vid larmkonsolen. 

i) Köket: 

Påminnelse om att slänga soporna varje gång man har varit i stugan. Ingen 

mat får stå framme för att undvika problem med skadedjur. Meddela 

Annika Eriksson ifall något saknas i köket. 

 

 

§ 6. SBK nytt 

Just nu jobbar man med reglerna för 2022 inom bruks, MH/MT och de flesta 

andra områden. 

SBK satsar mycket på friska hundägare med programmet ”Upp och hoppa, 

frisk med hund”. För mer info se här: 

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

organisation/forbund/nyheter/2018/04/upp-och-hoppa/ 

Disktriktet har många utbildningar att erbjuda inom föreningsverksamhet. Är 

du intresserad av t.ex. arbete i valberedningen, eller vara styrelsemedlem så 

finns det motsvarande utbildingar. Hör av dig till styrelsen för mer info. 

 

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2018/04/upp-och-hoppa/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2018/04/upp-och-hoppa/


§ 7. Övriga frågor 

Det borde finnas en förbandslåda - första hjälpen för hund och hundförare. 

Jannicke Elfström har erbjudit sig att köpa in det. 

 

 

§ 8. Nästa möte 

Styrelsen träffas nästa gång den 20/11 kl. 18:30 

§ 9 Mötet avslutas  

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades. 

Efter fikat följer en föreläsning med Maria Ostheller om hundhälsa, friskvård 

och rehabilitering. 

 

Vid pennan 

 

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

Martin Bader 

 

 

 

Ordförande 

 

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

Carina Jonsson 

 

 

 

Justerare 

 

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

Gunilla Samsson 

 

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

Bo Isaksson 

 

 


