
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll styrelsemöte 
2018-11-27 

 

§ 1.a Mötets öppnande  

 

18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

 

Närvarande: Angelica, Anna, Carina, Fred, Martin, Robert, Suvi 

Anmäld förhinder: Johanna, Martina, Mikael, Sandra. 

 

§ 1.b Val av protokolljusterare  

Som protokolljusterare valdes Anna och Suvi. 

 

§ 2. Godkännande av dagordning & anmälan övriga frågor 

Dagordningen godkändes.  

 

Anmälan övriga frågor 

a) Rapport från Lerums BK 

b) Boka vita stugan. 

c) Ungdomsektor 

d) ”Rävmojäng”  

e) Spegelvägg 

f) Ringträning 

 

§ 3. Info. ang. belysning 

Robert Olsson är inbjuden för att berätta om arbetet som han har lagt ner för 

att få igång belysningen: 

Felet låg inte i lamporna, utan i ledningarna som delvis fortfarande är dåliga. 

De nya dosorna fungerar, de gamla är dock sönderkorroderade och borde 

ersättas, samt en del sladdar/ledningar behöver bytas. 

Robert har lagt ner ett stort jobb för att få igång en del av belysningen och 

erbjuder sin hjälp för fortsatt arbete som vi dock borde göra tillsammans. Vi 

kommer därför träffas den 15:e eller 29:e december (separat mail) för 

kartläggning av den aktuella statusen. 

 

§ 4. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Klubbens ekonomi ser bra ut: 234’298 kr. på klubbens konto. 

Kursavgifter har kommit in. Vi väntar fortfarande på bidraget från 

Studiefrämjandet. Elräkning kommer snart. 



b) Tävlingssektor: 

Martina har beställt apporter. 

c) HUS:  

Sandra kommer inte fortsätta med sitt uppdrag i styrelsen. 

Suvi fortsätter i samarbete med Anna och Carina. De tar fram ett sätt att 

jobba ihop och dela information om klubbens pågående och kommande 

kurser. 

d) RUS 

MH-säsongen är slut för i år. 

e) Köket: 

Allt är i sin ordning. 

f) Stugsektorn: 

Se §3. 

 

 

§ 5. Samarbete med Tjörns hundhälsa 

Mellan Tjörns BK och Tjörns Hundhälsa pågår ett samarbete där klubbens 

medlemmar får 10% på behandlingar. Den vita stugan kan användas för dessa 

hälsoundersökningar/behandlingar.  

 

§ 6. Arbetsbeskrivningar 

För att underlätta styrelsearbetet och rekryteringen av nya styrelsemedlemmar 

så kommer vi ta fram en arbetsbeskrivning för varje position. 

 

§ 7. Medlemsaktivitet 

Idéer som kom upp när vi diskuterade möjliga aktiviteter:  

Läger 2019, jultävling, läger i backamo, träffas för gemensam quiz. Inget 

beslut har tagits, så vi kommer att jobba vidare med detta nästa år. 

 

§ 8. Förbandslådor 

Lådorna är inköpta; mer info. om placeringen kommer efter nästa möte. 

 

§ 9. Ny instruktörsutbildning och nya intressenter 

SBK gör om instruktörsutbildningarna, men ingen information har 

kommunicerats än. Intressenter för kommande utbildningar är Camilla, 

Katarina och Mathilda. 

 

§ 10. Uppförandekod för mailkonversation 

 

Regler för mailkonversation inom styrelsen:  

- Svara alltid på mail från styrelsen, det minsta man kan göra är att 

skicka en kort bekräftelse att man har läst och tagit del av informationen. 

- Ge återbud ifall man inte kan delta vid ett möte. 

§ 11 Nästa möte  

Januari 2019, datum kommuniceras via mail. 

§ 12 Övriga frågor  

a) I Lerum diskuterades kring preparationskurs till skyddsansvariga och hur 

licenser ska delas ut i framtiden. För mer information, kontakta Fred. 



 

b) Jessica och Mathilda har visat intresse för att ha flera dagar med aktivitet i 

vita stugan utöver torsdagsträningar. Anna kollar upp det. Eventuella 

aktiviteter publiceras i facebook-gruppen och kalendern på hemsidan. 

 

c) Ungdomssektor: Första aktiviteten var populär och därför kollar Anna om 

fler aktiviteter för ungdomar kan anordnas. Ev. så kan vi hyra in Sandra 

Reinholdsson / agilityinstruktör för att få igång en ungdomsagilityverksamhet. 

 

d) Styrelsen bestämde sig för att köpa in en ”rävmöjäng” för störningsträning 

(https://z-aim.com/lockjakt/bulvaner-for-lockjakt/mojo-critter-elektronisk-

bulvan/). 

 

e) En spegelvägg ska sättas upp i Vita stugan. 

 

f) Angelica ska hjälpa till med en kurs i ringträning under ledning av Katarina 

Svensson. 

 

§ 13 Mötet avslutas  

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades.  
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