
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll styrelsemöte 
2020-09-01 

§ 1.a Mötets öppnande  

Närvarande från styrelsen: Carina Jonsson, Angelica Abrahamsson, Martina 

Svensson, Martin Nordevik och Martin Bader.  

Anmält förhinder: Anna Sundalen, Robban Olsson, Ingemar Larsson, 

Jannicke Elfström, Camilla Berlin 

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 Martin N. och Angelica. 

§ 2. Val av mötessekreterare 

Som mötessekreterare valdes Martin B. 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4. Anmälan övriga frågor 

Inga. 

 

§ 5. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Klubbens ekonomi är fortsatt bra, saldot på kontot är för nuvarande 

204´120 kr. Kommande utgifter: Domaravgifter, återbetalning av 

anmälningsavgifter för de som har lämnat återbud på tävling, böcker 

(kursmaterial) och el-fakturan på 7tkr. Kommande intäkter: kursavgifter. 

b) Tävlingssektor: 

Många klubbar väntar på domar- och tävlingsledarutbildningar. Tyvärr så 

finns det fortfarande inga konkreta startdatum från distriktets sida. För att 

få lite fart på processen borde alla klubbar skriva till distriktet och 

understryka behovet. Carina bads att kontakta Anders Dahlstedt från Orust 

brukshundsklubb för att stämma av åtgärderna.  

En annan fråga som vi vill ställa till distriktet är behovet av egna domare 

till klubbens tävlingar. Till nästa år: Behöver man alltid ha en domare från 

egna klubben eller skulle vi också kunna hyra in externa domare för 

omväxlingens skull?  

Gällande kommande appell-tävling så har vi för nuvarande problem med 

markerna. Vi söker efter alternativa lösningar. 

c) HUS:  

Just nu finns många intresserade för både valp- och fortsättningskurser. Vi 

behöver instruktörer framförallt till fortsättningskurser. Det finns även 



minst fem intresserade för en agilitykurs. Anna kollar med Orust 

brukshundklubb om vi kan låna in en instruktör. Det kommer börja kurser 

inom specialsök (dagkurs).  

Vi funderar över att boka en heldag med Maria Brandl där hon går genom 

hennes kursbok som vi använder i våra kurser. Intresset kollas upp vi 

kommande instruktörsmöte. 

Den 8:e september kommer vi ha ett HUS-möte där vi bland annat kommer 

ta upp följande frågor: 

- Vem kan vara med som instruktör på prova-på dagen? (se § 8) 

- Gemensam aktivitet för klubbens instruktörer/hjälpisar. Vad skulle vi 

kunna göra?  

d) RUS: 

Inga rapporter. Det finns många intresserade för ett MH på klubben. Vi 

kommer undersöka möjligheterna. 

e) Köket: 

Inga rapporter.  

f) Agility/ungdomssektorn: 

Inga rapporter. Söndagsträningar där Britta A. hjälper till med att hägna in 

agilitybanan fortsätter ett tag till. 

g) Tjänstehundssektorn: 

Inga rapporter. 

h) Stugsektorn: 

Fungerar väldigt bra och arbetet utförs på egen initiativ. 

 

§ 6 Symbolisk uppskattning av medlemmar 

 Klubben lever av sina engagerade medlemmar. Vissa sticker ut med sin insats 

och engagemang och vi vill gärna uppskatta dessa medlemmar med en liten 

present som tack för allt arbete. Styrelsen bestämde att första medlem som vi 

vill rikta ett speciellt tack till blir Robban Olsson. 

 

§ 7 SBK nytt 

 Inbjudan till instruktörsutbildning 24 okt i Lilla Edet. Vi föreslår Therese 

Johansson och Britta Abenius.  

Distriktsmötet är inställd pga. Corona. Vi har även fått inbjudan till KUL-

konferens, men än så länge är det ingen av oss som kommer delta. 

https://www.brukshundklubben.se/sbkinfo 

 

§ 8 Medlemsmöte / Ny prova-på dag i höst 

 Vi kommer undersöka om vi kan genomföra en ny prova-på dag i höst. Anna 

från ”Hund, Katt & Tax” (en av våra sponsorer) skulle kunna komma och 

presentera sig. Ett ämne som skulle intressera många är hjärt- och 

lungräddning på hundar. Vi undersöker om vi kan få någon som pratar om det.  

 

§ 9 Övriga frågor 

 Inga. 

 

https://www.brukshundklubben.se/sbkinfo


§ 10  Nästa möte 

Preliminärt den 23:e september- 

§ 11  Mötet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades. 
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