
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll styrelsemöte 
2020-06-11 

§ 1.a Mötets öppnande  

Närvarande från styrelsen: Carina Jonsson, Angelica Abrahamsson, Anna 

Sundalen, Martina Svensson, Robban Olsson, Ingemar Larsson, Martin 

Nordevik, Camilla Berlin, Jannicke Elfström och Martin Bader.  

Anmält förhinder: 

Inte närvarande:  

 

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 Jannicke E. och Camilla B. 

§ 2. Val av mötessekreterare 

Som mötessekreterare valdes Martin B. 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4. Anmälan övriga frågor 

Martina och Ingemar anmälde två övriga frågor vilka togs upp under punkt 9. 

 

§ 5. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Alla kursavgifter är inbetalda och det aktuella saldot är 217’836 kr. På 

utgiftssidan har vi inköp för att klubbens anläggningar inkl. MH-banan. 

b) Tävlingssektor: 

Inga nya tävlingar anmälda hittills. Styrelsen kom fram till att det är bäst 

med en brukstävling innan jaktsäsongen börjar. Kontakt med markägaren 

tas.  

c) HUS:  

En ny valpkurs på onsdagar med 9 deltagare har börjat, samt en grundkurs 

(dagtid) i specialsök. Angelica kommer erbjuda en viltspårkurs inom kort 

(med sammanlagd två kursdagar). Eftersom valpkursen på måndagar är 

avslutad så återgår klubben till schemat med öppen/fri träning på måndagar 

(i stället för torsdagar).  

d) RUS: 

I samband med arbetsdagen kommer det byggas nya MH bås och skramlet 

kommer ändras. 

e) Köket: 

Inköp inför arbetsdagen har gjorts.  

f) Agility/ungdomssektorn: 

Tack vare Britta A som hägnar in agilityområdet på söndagar har intresset 



för agilityträning ökat. Anna har tagit fram kontaktuppgifter till Helena 

från Orust BK för att planera en agilityaktivitet på vår klubb. 

g) Tjänstehundssektorn: 

Nya regler gällande sök i byggnad, fordon, kläder (personer) är på remiss 

hos klubbarna, men hela processen tar mycket tid.  

Pågående utbildningar: Jannicke går patrullhundutbildning i Kungsbacka. 

h) Stugsektorn: 

Fixardag på söndag den 14 juni. Färg för att måla gröna stugan är beställd 

och en lista med saker som ska göras på arbetsdagen är framtagen. 

Angående containern: Styrelsen bestämde att den ska målas både på in- 

och utsidan, vit färg kommer beställas. Aggregatet på åkgräsklipparen 

behövde målas om (stort rostangrepp). Skyltar gällande rastningsförbud 

ska förnyas, styrelsen anser att det blev en förbättring efter skyltarna sattes 

upp sist.  

Husky (robotgräsklipparen): Det ska sättas upp en skylt med 

kontaktuppgifter till Robban och Carina så att man lätt kan kontakta dem 

ifall gräsklippningen ska pausas pga pågående träning. Detta för att 

undvika att folk trycker (nöd)stoppknappen vilket innebär att Robban eller 

Carina måste åka till klubben för att kunna starta den igen. 

 

§ 6 Kalendern 

 Viktigt att vi håller kalendern uppdaterad. Alla aktiviteter ska skrivas in. 

Lösenord kan fås av styrelsen.  

 

§ 7 SBK nytt 

 Inga ändrade restriktioner från SBK trots att Sverige har luckrat upp 

reserestriktionerna. Info finns att läsa här (även arkiverade nyheter): 

https://www.brukshundklubben.se/sbkinfo 

 

§ 8 Husky 

 Se stugsektorn under punkt 5. 

 

§ 9 Övriga frågor 

 Martina: Vi har fått in en förfrågan om att hyra klubbstugan helgen 4-6 sept. 

vilket godkändes och kostnaden är 1000 kr för hela helgen. 

Ingemar: Förra årets specialsökshelg borde göras om eftersom det var mycket 

populär. Styrelsen tycker att det är en utmärkt idé. Våra nya 

specialsöksinstruktörer Anna och Carina kommer ställa upp. Datum ska 

bestämmas.  

Temadag/aktivitetsdag: Vi kommer att genomföra en temadag där medlemmar 

kan informera sig / testa på följande aktiviteter: uppletande, lydnad, 

specialsök, agility, rally och en frågehörna där alla frågor gällande hund och 

träning kan diskuteras: Datum: 28 juni. Evenemanget ska även publiceras på 

Facebook. 

Aktivitetskurs: Evenemanget ovan ska inte förväxlas med aktiveringskursen 

som vi har diskuterat tidigare. Idén är fortfarande aktuellt och den handlar om 

https://www.brukshundklubben.se/sbkinfo


att hålla en kurs där deltagarna kan lära sig hur man aktiverar sin hund i 

vardagen med hjälp av olika övningar/aktiviteter. 

 

§ 10  Nästa möte 

Inget möte i juli, datum för möte i augusti kommer skickas ut. 

§ 11  Mötet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades. 
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