
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll medlemsmöte 
2019-09-19 

§ 1.a Mötets öppnande  

Närvarande från styrelsen: Carina Jonsson, Anna Sundalen, och Martin 

Bader 

Anmält förhinder: Jannicke Elfström, Suvi Olovsson, Angelica 

Abrahamsson, Martina Svensson, Fred Larsson 

Inte närvarande: Mikael Eriksson, 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 Gunilla Samsson och René Nyman. 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 4. Föregående mötets protokoll 

Det blev inga frågor eller kommentarer gällande föregående mötets protokoll. 

 

§ 5. Anmälan övriga frågor 

Det finns inga anmälda frågor. 

 

§ 6. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Klubbens ekonomi ser bra ut med 173’112 kr på kontot. På inköpssidan är 

största utgiften 5688 kr för fika, på intäktssidan har vi 47’102 kr från 

kursavgifter. 

b) Tävlingssektor: 

Haft lydnadstävling den 7 september, där vi fick bra kritik. En kommande 

brukstävling lägre spår den 21 september med 6 anmälda. För 2020 är två 

brukstävlingar planerade: appell i september, lägre i mars. Lydnadstävling 

i juni (start och klass I) 

c) HUS:  

Många kurser i år redan, kommande kurser: fortsättningskurs 9/19 med 

Martin Nordevik, valpkurs 25/9 med Angelica och Therese. Senare i år 

kommer det att erbjudas en fortsättningskurs och en kurs inom specialsök. 

Det finns intresse för bruks/spårkurs, istället för kurser kommer vi satsa på 

gemensamma träningar. 

d) RUS: 

Avståndsleken på stora ängen är ett hinder för MH just nu. Styrelsen letar 



efter någon som kan slå gräset på ängen. 2020: 4 planerade MH tillfällen 

(mars, april, maj, augusti).  

e) Tjänstehundssektorn: 

Prova på dagen lyckad, 5 intressenter för utbildningen. Om klubben ska 

genomföra en del av utbildningen är beroende på VGR. 

f) Agility/ungdomssektorn: 

Träff i våras, gammal medlem inbjuden som tränare. Ca. 9 personer deltog. 

Det blev ytterligare 2 tillfällen efter semestern. Klubben ska skapa en lista 

med intressenter. Fundering: lägerdag på höstlovet? Det finns fler tankar 

kring agilityträning för ungdomar: Ungdomsledarutbildning i SBK, 

utbyte/träning med andra klubbar. 

g) Stugsektorn: 

Finns saker att göra, vi borde ha arbetsdag på hösten. Prio 1: Belysning. 

tvätta gaveln, måla gröna stugan, sätta upp spegelvägg. Vi har fortsatt 

problem med möss, styrelsen undersöker om försäkringen kan bidra med 

åtgärder mot skadedjur. 

h) Köket: 

Viktigt att beställa det som fattas inför kurser. Uppmaning att skriv på FB 

om kommande kursstarter så att kökssektorn vet att det kommer behövas 

fika osv. 

 

§ 7 Fyllnadsval 

 Två namn för valberedningen: René Nyman blir sammankallande för 2019 och 

2020 ut. Martin Nordevik till valberedningen 2019 ut: Både val blir godkända. 

Styrelsen: Meddela om ni inte vill fortsätta. Medlemmarna: Fundera om ni vill 

vara med. Utskick till alla medlemmar med information om möjligheterna att 

vara med i klubbens styrelse. 

 

§ 9 Uppföljning verksamhetsplan och sektorernas arbetsbeskrivningar 

 Hur har första halvåret gått? Presentation av Anna. Strategi, ambition. 

Satsning på olika sektorer. Arbetsbeskrivningar ska tas fram. Vad har hänt: 

Många kurser vilket känns bra. Sektorerna ska förvaltas av flera personer, 

enskilda möten borde hållas. Stug- och HUS-sektor har beskrivits. Hänga upp 

dokument i gröna stugan hos resp. sektor. Verksamhetsberättelsen hjälper 

också att informera vad arbetet i sektorn innebär.  

Viktigt: Om barn är med i kursen så är det bäst att anmäla barnet till 

hundungdom (istället för att föräldrarna blir medlem i SBK).  

 

§ 8 Info från SBK 

 Rökförbud på altanen. Ny hantering av träningsledarbevis. Klubben utfärdar 

det till de som vill vara ute och träna i skogen. T.ex. René med 

onsdagsgruppen. Kortet ska has med vid organiserad träning i skog. 

 

Utbildningar från distriktet. 

Skyddslicensutbildning utlagd på FB. 

PM till tävlande: Inte skicka ut via mail, lägg upp det på SBK tävling.  



 

§ 10 Övriga frågor 

 Inga frågor anmälda.  

§ 11  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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René Nyman    Gunilla Samsson 


