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Medlemsmöte Tierps Brukshundklubb 

Datum: 2022-04-04  

Tid: kl 19.00  

Plats: Tierps Brukshundsklubb, Kovälle 

 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

Ordförande: Anne-Christine Stareborn 

Sekreterare:  Sara Jansson  

Kassör:  Per Wallner  

Ledamot: Daniel Johansson 

 Johnny Olsson med på Zoom 

Sofia Olsson 

Frånvarande styrelsemedlemmar: Hanna Persson 

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. Frågan att köpa in mygg och knottmaskin 
har ännu inte hanterats utan utreds av styrelsen inför årets säsong. Matta till klubbstugan har 
skänkts av en klubbmedlem och får endast användas vi nosework träning. 
 

4. Val att justera mötets protokoll 
Lollo Hernander och Marianne Gaseb 
 

5. Rapporter 
Styrelsen/kassör – Årshjulet presenteras och sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan och 
läggs ut på hemsidan. Kommer löpande att revideras under året vid förändringar. 
 
Aktuellt ackumulerat resultat är +22' mot budgeterade -21', alltså ca 43´ bättre än budget. 
Intäkterna ligger ca 3´ under budget, så större delen handlar om väldigt låga kostnader, ca 45’ 
under budget. Saknade kostnader handlar till stor del om fel periodiserade kommande 
kostnader. 
Likvida medel är ca +248´ mot +248´ ingående 1/1. 

Utbildning – Det har varit ett stort uppsving med kurser under 1a kvartalet. Det har hållits 
kurser i bla. agility, lydnad, bruks Apell och valpkurs. Fler kurser på gång. Det är gott om 
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anmälningar till kurserna. Det finns en oro för bristen av utbildade 
instruktörer nu när utbudet och efterfrågan ökat. Arbetsgrupperna 
behöver inventera bland sina aktiva och kolla om det finns lämpliga 
personer som är intresserade av att gå instruktörsutbildning.  Man går 
alltid först en allmänlydnadsutbildning för att sedan specificerar man sig.  

Agility – det har varit vinterträning i Hällbyhallen, en coachgrupp och en nybörjarkurs. Tävling 
planeras 1 maj inomhus i Upplands Väsby med Tierps BK som arrangör. Träning planeras som 
tidigare på tisdagar och torsdagar. Agilityn har ekipage kvalade till SM, ett ekipage individuellt 
och ett lag.  

Bruksprov – Träningarna har ännu inte kommit igång för säsongen. Den planerade 
rapporttävling 24 mars blev inställd pga. endast en anmäld. Apelltävling med samtliga grenar 
planeras den 24 april, söktävling den 8 maj och elitspår den 12 juni. Temakurser kommer att 
läggas ut under våren. Onsdagsträning bytt namn till bruksträning och startar upp med en 
träningstävling onsdag 6 april. 

Drag – ingen rapport 

Hoopers – Kurs planeras till maj. Träningar måndagar med start i maj. När datum fastställts 
läggs det ut på hemsidan. 

Lydnad - Arbetsgruppen har startats upp med 10 engagerade personer. En kickoff hölls 17 
mars med 12–14 deltagare. Tävling med startklass och lkl 1 planeras den 7 maj. Träningar på 
torsdagar 18.30-20-30 och fredagar 10.00-12.00. 

Rallylydnad - Full rulle med aktiviteter, Karin går instruktörsutbildning har kurs igång. 
Arbetsgruppen har utbildat en egen tävlingssekreterare så nu har man full bemanning på 
funktionärer till tävling. Tävlingar är planerade till annandag påsk och tre kvällstävlingar under 
vår och i höst. KM kommer att hållas under året. Man planerar för en eventuell 
rallylydnadscupp gemensamt med andra klubbar.  Träningar på tisdagar 18.30-20.00.   

Specialsök/Nose Work – Arbetsgruppen är på gång och har haft möte för att planera årets 
aktiviteter. Planerar doftprov samt några kurser till hösten. Planerar även att starta upp en 
träningsgrupp.   

Sund med Hund Drag – Har haft en uppskattad skidkurs under vintern och planerar fortsätta 
med detta även nästa säsong. 

Tjänstehund – patrull/räddning – Informationsdag om räddnings- och patrulhund kommer att 
hållas lördag 9/4. Inbjudan finns på hemsidan och fb. Seved informerar om hemsidan 
www.patrullhundutbildning.se  där det finns bra samlad information för intresserade. Ann-
Marie och Claudia har varit ute och tävlat med finfina resultat.  

Kök – Köket behöver ses över efter vintern. En köksgrupp finns på fb - Tierps brukshundklubb 
kök där en från varje arbetsgrupp behöver ingå. Det finns utsedda personer som ansvarar för 
inköp av basvaror men varje arbetsgrupp behöver planera inköp till sina aktiviteter och 
tävlingar. Diskmaskinen behöver kollas då den inte fungerat, Johnny kollar. 

Stuga/område – Skylten vid entrén till klubben är nu på plats igen. Kommer att kalla till en 
städdag när vädret blir bättre. Skåp och bänkar klubbstugan behöver torkas. Vattenfilter är 
bytt. Vägen kommer att åtgärdas efter att tjälen försvunnit. En stubbfräs ska hyras för att ta 

http://www.patrullhundutbildning.se/


 

 
Tierps Brukshundklubb c/o Per Wallner, Ålfors Gård 232, 815 91 Tierp 

 

bort rötter kring träd som förstör gräsklippare. Hängrännorna behöver 
rensas. Det är möss i stugan så det behövs tätas under skåp så de inte 
kommer in. Viktigt ta ut sopor och annat som mössen gillar efter 
aktivitet i stugan.  

Hemsidan/Facebook/info – Hemsidan har uppdaterats med länkar till kurser 
och anmälan då många medlemmar har tyckt att det varit svårt att hitta information. Det är 
bra om arbetsgrupperna informera om kurser och annat även på fb. 

6 SBK-förbundet & Upplandsdistriktet  
Förbundet - Kongress kommer att hållas på Arlanda 7–8 maj. Kongresshandlingar och information 
finns på SBK:s hemsida. En ny generalsekreterare har utsetts. SBK har fått en ny hemsida.  
Upplandsdistriktet - Årsmöte 20/3 där Anne-Christine Stareborn valdes till distriktets nya 
ordförande. SM för räddningshundar planeras 16–18/9 tillsammans med Stockholmsdistriktet. 
Mer info kommer. 21/4 hålls nästa distriktsmöte. Ingen föreningsavgift kommer under året att tas 
ut för medlemmar i lokalklubbarna. Försvarsmaksmästerskapet hålls 20–21/8. DM för 
patrullhundar hålls 14–15 maj Enköping. 
 

7 Nya medlemssystemet - Membersite  
Ett knöligt system som inte riktigt är klart. Det upplevs svårt att hitta information. Synpunkter på 
systemet har inkommit till SBK. Inga medlemsbevis kommer längre att skickas ut så alla måste själv 
hålla koll på när medlemskapet löper ut och ha information om sitt medlemskap med sig till 
tävlingar. Alla medlemmar måste logga in på Membersite och skapa sitt konto för att få tillgång till 
sin information om medlemskap. 
 

8 Kongresshandlingarna  
Finns på SBK:s hemsida 
 

9 Mark för tävling  
Det är ett bekymmer att få tillgång till mark för våra brukstävlingar. Bengt Neteborn har vid flera 
tillfällen varit i kontakt med konsult för jaktlaget på marken vid Andersbovägen där vi tidigare haft 
våra tävlingar. De vill nu ha 100kr per tävlande ekipage. Alla klubbens medlemmar behöver hjälpas 
åt med att prata med markägare och sondera terrängen för eventuella nya marker som vi kan låna 
till tävling. Styrelsen tar med sig frågan om att betala för marken för årets tävlingar och tar beslut 
på kommande styrelsemöte.  
 

10 Årsfesten 2022  
Årsfesten hålls den 17 augusti på klubben. Klubben bjuder på festen. Då årsfesten hålls så sent på 
året delas inga priser ut då utan arbetsgrupperna delar ut sina priser för 2021 innan festen. En 
festkommitté efterfrågas. Om någon är intresserad så meddela Anci. 

 
11 Övriga frågor  

a) Samordning sponsring av priser - Möte med arbetsgrupperna behövs för att hitta en lösning 
b) Klubbkläder - Perfekt reklam i Tierp har loggan. Anki lägger upp information på hemsidan. 
c) Prova på/uppvisning av Hoopers som är en ny sport tillsammans med andra grenar - Denna 

fråga bör drivas av arbetsgrupperna så initiativtagaren ombeds skicka frågan till de olika 
arbetsgrupperna. 

d) Vendelgårdens äldreboende önskar få hundar på besök, hundar att klappa och somkan visa 
upp olika aktiviteter - Frågan läggs ut på fb. 

e) Ungdomsverksamhet – ungdomsläger i Marma på sommaren 
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12 Nästa möte och avslutning 
Nästa medlemsmöte 10 oktober 2022 

 

 

 

 

Protokollet fört av  

  

_________________________ 
Sara Jansson 
 
 
 
Protokollet justeras av 
 
 
_________________________  
Lollo Hernander  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Marianne Gaseb 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




