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Medlemsmöte Tierps Brukshundklubb 

Datum: 2021-10-11  

Tid: kl 19.00  

Plats: Tierps Brukshundsklubb, Kovälle 

 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

Ordförande: Anne-Christine Stareborn 

Sekreterare:  Sara Jansson  

Kassör:  Per Wallner, med på zoom under mötet  

Ledamot: Daniel Johansson 

Sofia Olsson 

Hanna Persson 

Frånvarande styrelsemedlemmar: Johnny Olsson  

Medlemmar: enligt bifogad närvaroförteckning, 23 närvarande medlemmar 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Anne-Christine Stareborn hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes  

3. Föregående mötesprotokoll 

Lästes upp, godkändes och lades till handlingarna 

4. Val att justera mötets protokoll 

Lena Johansson och Daniel Johansson 

5. Rapporter 

a. Styrelsen/kassör 
Ekonomisk status per sista september - Ackumulerat resultat är +44,3' mot budgeterade 
+13,3', alltså ca 31´ bättre än budget. Intäkterna ligger ca 5´ under budget och  
kostnaderna ca 36’ under budget. Likvida medel är ca +243´ mot +190´ ingående 1/1.  
Sammantaget en riktig spurt!! Prognosmässigt lutar det mot ett årsresultat på åtminstone 
25–30´! Budgetunderlag för 2022 skickas ut till arbetsgrupperna i slutet av november. 
Budgetförslag skickas in till Per i början av januari 
Tierps BK har idag 172 medlemmar! 

b. Utbildning 
Studiefrämjandet – Det ska i nuläget inte ske någon rapportering vid aktiviteter så som vi 
tidigare gjort. Man kommer istället att kunna söka pengar för kommande planerade 
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aktiviteter som tex marknadsföring, kursanmälan, bidrag till 
vinterträning hallhyra, föreläsare. Fortfarande oklart hur detta ska 
ske. Lena Johansson kollar upp med studiefrämjandet vad som 
gäller.  

Kurser - har hållits sporadiskt under våren för att öka under hösten. Det 
är många år sedan det var så många kurser som nu. Vi har fått fler instruktörer till klubben 
vilket är jättekul. Specialsöket har kommit igång.  

Lokal- och rasklubbar ska inventera vilka som är instruktörer i klubben. Anki har gått ut 
med förfrågan till alla medlemmar och kommer att sammanställa och skicka 
redovisningen till distriktet.  

 

c. Agility, Bruks/IPO-R, Drag, Hopers, Lydnad, Rallylydnad, Specialsök/Nosework,  
Sund Hund, Tjänste-/patrull-/räddning  

Agility - Agilityn har 15–20 aktiva ekipage som är ute och tävlar för klubben. Det har 
kommit flera nya ekipage till klubben under året. Kurser har hållits under maj – september 
uppdelat i olika delar med olika instruktörer. KM hölls i oktober med 16 deltagare. SM var 
i år uppdelat i separata tävlingar för lag och individuellt. SM individuellt hölls i juli i Kalmar 
ock TBK´s Maria och Speed tog bronset. Lag SM hölls på Gotland i augusti och TBK´s lag T-
crows kom femma. Öppna träningar på tisdagar för nybörjare och på torsdagar för mer 
avancerade ekipage. Tre tävlingshelger har arrangerats under året.  Under oktober 
kommer en städdag att ordnas vilket också ska ge möjlighet att inkludera alla aktiva 
medlemmars önskemål och input för nästa års aktiviteter. Vinterträning kommer att hållas 
i Hällbyhallen. 

Bruks/IPO-R – Tre tävlingar fick ställas in under våren men en tävling med lägre- och högre 
spår genomfördes i september och en rapporttävling kommer att arrangeras sista helgen i 
oktober. Det är svårt med spårmarker då det kommit en ny ägare på klubbens gamla 
spårmarker i Andersbo, HT skogar. Dessa är svåra att ha att göra med och vill 100kr per 
ekipage för att vi ska få vara på marken under tävling. Spårtävlingar kräver stora marker 
vilket är svårt att hitta någon annan stans. Det är även svårt med rapportbana. Det finns 
en bana i Östervåla där tävlingen i oktober kommer att hållas. Styrelsen får titta vidare på 
hur vi ska hantera kontakten med HT skogar. Onsdagsträningarna var under våren 
sparsamt besökta men har tagit ny fart under hösten. Nya statuter för vandringspriser har 
tagits fram med förslag att vandringspris delas ut i respektive bruksgren samt ett pris för 
bästa brukshund där tre tävlingar i två grenar måste genomförts för att få söka priset. 
Förslag att pensionera Rolf Lunds pris. Förslaget på nya statuter läggs ut på hemsidan och 
beslut kommer att tas på årsmötet. Nästa års tävlingar är inplanerade och ansökan 
inlämnad.  

Drag – grönt kort kurs den 18 oktober med flera anmälda  

Hoopers – är ny gren i Sverige och TBK har en ny arbetsgrupp som kommer att driva och 
utveckla grenen i klubben. Det har köpts in hinder som finns i garaget. På måndagar hålls 
öppna träningar och det finns en nyöppnad Facebokgrupp för intresserade. Det kommer 
att utbildas instruktörer och hållas kurser framöver. 

Lydnad – Det har inte funnits någon arbetsgrupp för lydnad under några år utan lydnaden 
har legat under brukset. Under hösten kallades det till ett samlingsmöte för att prata om 
hur man skulle kunna få fart på lydnadsaktiviteter på klubben. Det har nu startat en 
arbetsgrupp i lydnad med 7-8 personer där Daniel är sammankallande. Två tävlingar har 
arrangerats under hösten. Nästa år planeras två tävlingar med startklass och kl1. 
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Rallylydnad – Det har arrangerats sex tävlingar under sommar och 
höst med många starter, och bra respons från de tävlande. Klubben 
har ett stort antal ekipage och det är många som är ute och tävlar. 
Det hölls inget SM i år. Det ordnas tisdagsträningar med ansvariga för 
varje tillfälle där de som vill komma anmäler sig innan. 

Specialsök/Nosework – En ny arbetsgrupp har startats och det finns många intresserade. 
Det finns även specialsöksinstruktörer i gruppen. Det har hittills hållits två möten. Till 
våren planeras kurser, öppna träningar och tävlingar.  Doftprov kommer att anordnas den 
4 dec. Åsa och Seved kommer att gå vidareutbildning i kongsök. Det kommer att tas fram 
regler för hur träning i stugan ska ske. Detta kommer att läggas ut på hemsidan och anslås 
i stugan. Seved kommer att hålla en kurs i plattformsök. 

Sund med Hund – Syftar till att träna tillsammans med sin hund för att ge en frisk hund 
och förare. Kristina planerar att hålla kurs framöver. 

Tjänste-/patrull-/räddningshund – Aktiviteter har kommit igång igen efter nedstängning 
under pandemin. Det finns nya kurser planerade för 2022. Vid intresse rekommenderas 
att söka information på Patrullhundutbildning.se där det finns information om sporten 
och kursinformation. Seved slår ett slag för ungdomslägret i Marma som hålls 1 vecka 
under sommaren. För att diskutera grenens framtid planeras en gemensam träff för 
instruktörer i distriktet. Seved planerar Informationskvällar till nästa år samt eventuell 
brukspatrullhundskurs och tävling.  

d. Kök 

Det har hållits ett möte med representanter från de olika arbetsgrupperna där man tagit 
fram rutiner för hur köket ska skötas. Evelyn och Lollo ansvarar för att köpa basvaror som 
alltid ska finnas till träningar och andra aktiviteter. Arbetsgrupper ansvara själva för inköp 
till tävlingar. Köket har gått med stora underskott och förhoppningsvis kan detta leda till 
bättre ekonomi. 

e. Stuga/område 
Det har varit lite haltande under året då endast två man turats om med klippningen av 
klubbens gräsytor. En av gårdsfogdarna var borta en del av året p.g.a. sjukdom. Två nya 
personer har tillkommit i gruppen och Johnny kommer att kontakta dem för planering.  
Johnny håller på att ta fram handlingar för ansökan av bidrag för en handikapptoalett med 
dusch som ska vara inskickade till den 31/10. Rampen är äntligen säkrad mot halka! 

Vägen har stora gropar och behöver åtgärdas. Det pågår ett arbete för att ta fram hur stor 
del respektive markägare ska ha av vägen. Stuga/område funderar över om det går att 
göra någon tillfällig lösning i väntan på med omfattande åtgärder. 

f. Hemsidan/Facebook 
Anki uppdaterar löpande. Hemsidan är den primära informationskanalen. 

 

6. SBK-förbundet & SBK-distriktet 
Träningsansvariga under förbudstiden. Info finns på hemsidan. Tas upp vidare inför nästa 
års förbudstid.  
Förbundsstyrelsen vill ha förslag på nominerade senast 15 november 
För Upplandsdistriktet sitter Anki och Marita i valberedning. Posten som 
distriktsordförande är vakant. Information finns på SBK´s hemsida  
 

7. Valberedningen 
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Valberedningens arbete för att ta fram förslag på styrelse till TBK:s 
årsmöte.  Innan den 1 november vill valberedningen får in 
namnförslag från medlemmarna. Förslag skickas till  
valberdningen@tbk.se och ska innehålla namn på den nominerade, 
en kort presentation av personen samt om den nominerade har 
accepterat att ställa upp. Den 15 november publiceras ett preliminärt förslag på klubbens 
hemsida. Medlemmarna kan även vända sig direkt till styrelsen med förslag innan 15 
december. Därefter är nomineringen avslutad. Det går inte längre att nominera personer 
på sittande årsmöte. 
 

8. Tierps BKs värdegrund 
Mötet godkänner värdegrunden 

 
9. Markdroppens hundhall 

Vinterträning – förra året bokades träningar mer i privat regi. Diskussion på mötet om det 
finns intresse för bokning även denna säsong.  Förslag att prata med Anita om möjlighet 
till att fakturera hyran av hallen direkt till TBK om hallen bokas till kurser. Kostnaden läggs 
då på i kursavgiften. Lena kollar om detta är möjligt. Träning är främst av intresse för 
lydnad och rally. Eventuellt kan man ansöka om bidrag från studiefrämjandet för hallhyra 
i samband med stående bokning. Lena håller i planering och kontakt med 
studiefrämjandet. Kör ett liknade upplägg som förra året. 

 
10. Matta i klubbstugan 

Den gamla mattan kasseras och mötet beslutar att det ska köpas in två gångmattor. 

 
11. Övriga frågor 

Knott – stora problem med knott och insekter på planen. Styrelsen undersöker 
möjligheten att köpa in myggslukare till nästa år.  
Önskemål om kurs där man får prova på alla grenar. 
 

12. Nästa möte och avslutning 
Nästa styrelsemöte 8/11 2021 

 

Protokollet fört av  

  

_________________________ 
Sara Jansson 
 

Protokollet justeras av 

   

__________________________ 

Lena Johansson  

  

__________________________ 

                        Daniel Johansson 
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