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Medlemsmöte Tierps Brukshundklubb 
Datum: 2020-10-06  
Tid: kl 19.00  
Plats: Tierps Brukshundsklubb, Kovälle 

 
Närvarande styrelsemedlemmar: 

Ordförande: Anne-Christine Stareborn 

Sekreterare:  Sara Jansson  

Kassör:  Per Wallner, med på telefon under del av mötet för rapport av det ekonomiska 
läget 

Ledamot: Johnny Olsson 
Sofia Olsson 

Frånvarande styrelsemedlemmar: Daniel Johansson och Ann Koplik  

Medlemmar: enligt bifogad närvaroförteckning 

 

1. Mötets öppnande 

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

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes efter tillägg Drag som under punkt 5 c rapporter  

3. Föregående mötes protokoll 

Lästes upp, godkändes och lades till handlingarna 

4. Val att justera mötets protokoll 

Lena Johansson och Jenny Nyberg 

5. Rapporter 

a. Styrelsen/kassör 

Per redogör för det ekonomiska läget utifrån bifogade rapporter. Ackumulerat resultat är 
+55' mot budgeterade +10', alltså ca 45´ bättre än budget. Här kan konstateras att 
intäkterna ligger 15´ över budget och kostnaderna alltså 30’ under budget. 
Likvida medel är ca +220´ mot +153´ ingående 1/1. Om resten av året förlöper enligt 
budget landar resultatet på ca +48’ vilket måste betraktas som exceptionellt bra. 
Sammantaget ser det alltså väldigt bra ut för klubben. Bra jobbat alla hälsar Per! 

 

b. Utbildning 

En aktiv kursverksamhet pågår på klubben. Flera kurser har hållits och fler planeras. Bland 
annat pågår nu en allmänlydnad/rallykurs, en valpkurs har genomförts, agility planerar 
vinterkurs, en medlem går SBK lärarutbildning, en annan Sund Hund utbildning. 
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En workshop i specialsök planeras. Efterfrågan på ytterligare 
valpkurs är stor. Den aktiva kursverksamheten har stimulerat 
medlemmar till att hålla kurser och att bli instruktörer vilket är 
jätteroligt. Vill någon hålla kurs eller utbilda sig skickas förfrågan med 
presentation om sig själv och en beskrivning om vad man vill göra till 
styrelsen. 

 

c. Agility, Bruks/IPO-R, Lydnad, Rallylydnad, Specialsök/Nosework,  

Tjänste-/patrull-/räddning hund, Drag 

Agility 
Agilityn har som alla andra haft ett speciellt år. Alla officiella tävlingar har varit inställda 
från och med mars pga Corona men har nu från mitten av september öppnat upp igen 
men med begränsningar i antal starter. Tre inofficiella tävlingar har hållits för att ge 
möjlighet till tävlande. Flera kurser har genomförts under året och fler planeras under 
hösten. KM genomfördes i augusti med rekordstort antal anmälningar. SM blev uppskjutet 
till 2021 men ett Digitalt SM för Alla genomfördes, däremot blev DM Uppland inställt. 
Träningar hålls under vår & höst på tisdagar med lättare träning och på torsdagar med 
mer avancerad träning. Träningen pågår så länge det fungerar att vara utomhus. 
Vinterträning bokad i Hällbyhallen på torsdagar. Två instruktörer utbildades under året, en 
A1 och en A2. 
Bruks/IPO-R 
Även bruksverksamheten har varit påverkad av Corona. Under våren var all tränings- och 
tävlingsverksamhet inställd. Under juni öppnades tävlingsverksamheten upp så i juni 
arrangerades elitspår men ett stort antal anmälningar. Under hösten arrangeras tävlingar i 
spår, lydnad och rapport. Onsdagsträningar pågår under hösten så länge vädret tillåter. 
Ann-Marie Melin blev Svensk Mästare i IPO-R vid tävlingar i Varberg under september. 
Stort grattis till henne!  
Lydnad 
En träningsgrupp för lydnadsträning har startat upp på torsdagar 18.30 och fredagar 
10.00. 1:a träffen var mycket lyckad. Träningen fortsätter under oktober och november så 
länge vädret tillåter. 
Rallylydnad 
Rallylydnaden har haft ett aktivt år med sex tävlingsdagar, ett distriktsmästerskap, ett 
rallyläger och ett klubbmästerskap. Dessutom har rallyn haft två kickoffer med samkväm 
för medlemmarna och tisdagsträningar. Under hösten körs en mixkurs mellan rallylydnad 
och vardagslydnad för hundägare som vill komma igång och träna med sina hundar. Ett 
nytt skyltbibliotek har köpts in så nu finns alla skyltar x 4 för klubbens medlemmar att 
träna på och användas för tävling. Ansvariga vädjar till alla som använder skyltarna att 
sortera in dem efter användning.  
Rallyn lämnar ett förslag till medlemsmötet om att klubben på årsfesten ska utse "Årets 
allround-ekipage". Styrelsen tar med sig förslaget för utredning. 
Specialsök/Nosework 
Det finns ingen arbetsgrupp i dagsläget men planering pågår för att starta upp 
arbetsgruppen 
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Tjänste-/patrull-/räddningshund 
Verksamheten har legat nere under Corona då försvarsmakten helt 
stängt ute civila aktörer men har nu börjat öppna upp igen så 
kursverksamheten har kommit igång under hösten. 
En informationskväll planeras för att informera om vad som krävs av hund och förare för 
att bli patrullhundsekipage. Även en kurs planeras på klubben till nästa år.  
Patrullhund är även en tävlingsgren inom SBK. Seved informerar om föreningen Svensk 
räddningshund förarförening, srhf.se.  
Drag 
I början av året hölls ett riksläger där en medlem från Tierps BK var med. SM och 
sommarläger blev inställt pga Corona. En grönt kort kurs planeras till nästa år.  
 
d. Kök 

Det har varit svårt att beräkna åtgången av varor i köket under pågående Corona men det 
har ändå flutit på bra. En elvisp har köpts in. Önskemål från medlemsmötet att köpa in en 
finare tavla där varor och priser står. Även förslag att köpa in pulverkaffe och vattenkokare 
för tillfällen då endast några få personer träffas och vill dricka kaffe. Många upplever att 
det slängs mycket kaffe när det bryggs i stora bryggaren. Önskemål att det ska finnas light 
dricka togs också upp. 
 
 
e. Stuga/område 

Under en storm i våras knäcktes två belysningsstolpar som nu med sponsorhjälp och hårt 
arbete från arbetsgruppen återställts till en ringa kostnad. Mötet beslutade att den person 
som bidragit med sponsringen skulle uppmärksammas och tackas. Tas till nästa 
styrelsemöte. Gräsklipparen har lagats. Ett nytt fint bord har skänkt till klubben. Avloppet 
till handfatet på toaletten har fixats. Vattenfilter har bytts i köket. Klubben hjälper en 
granne med gräsklippning vilket ger ett tillskott i kassan. 
 
f. Hemsidan/Facebook 

Hemsidan har uppdaterats under året. Många upplever att den blivit bättre. När man vill 
ha in information på hemsidan mailas det till Anne-Christine Stareborn. 
 

6. SBK-förbundet & SBK-distriktet 

Anne-Christine Stareborn är klubbens representant i Upplandsdistriktet och har deltagit 
på möten under året. 
Många konferenser och aktiviteter har ställts in under året. Höstens planerade 
regelrevideringskonferens ställdes in och sköts fram. RUS och domarkonferenser 
inställda. Svenska Brukshundsklubbens högst beslutande organ, kongressen, som ställdes 
in i maj hålls nu istället digitalt 24-25 oktober. Anne-Christine Stareborn är reserv 
fördeltagande. Det kan vara av vikt för klubbens medlemmar att ta del av de inkomna 
motmotioner som kommer att behandlas under kongressen. Finns att läsa under 
kongresshandlingar på SBK´s hemsida. 
Det går bra för det flesta klubbarna i distriktet trots Corona. 
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Nya stadgar har kommit under året. TBK har beslutat att behålla 
styrelsen konstitution som den är förutom att ändra till endast en 
revisorssuppleant. 
 
 

7. Valberedningen 

Det har kommit en ny valordning vilket innebär ett nytt arbetssätt för valberedningens 
arbete.  
Senast den 15 november ska valberedningen komma med ett förslag på styrelse till 
medlemmarna. Medlemmarna har nu möjlighet att nominera ytterligare kandidater och 
ska då delge styrelsen sitt förslag. Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast 15/12 och 
det ska tydligt framgå vilken funktion personen kandiderar till, namn och en presentation 
av kandidaten samt att den föreslagna personen kandiderar till posten. Styrelsen ger 
därefter valberedningen listan på inkomna förslag och valberedningen har möjlighet att 
byta ut namn i sitt tidigare förslag på styrelse . Valberedningen ska delge styrelsen sitt 
slutgiltiga förslag senast 12 dagar före årsmötet. Förslaget samt listan på inkomna 
nomineringar ska finnas tillgängliga för medlemmarna på årsmötet.  
Om synnerliga skäl föreligger kan valberedningen ansöka om en förlängd 
nomineringsperiod som ska avslutas senast tre dagar före årsmötet. 
Om en post är vakant kan valberedningen förslå öppning av nomineringen för att kunna 
välja en person under sittande årsmöte. 
Ett formulär för nominering kommer att finnas när valberedningens förslag på styrelse 
lämnas till medlemmarna. 
Årsmötet 2021 kommer att hållas 21 februari. 
 

8. Övriga frågor 

Förbandslåda – en förbandslåda finns i klubbstugan men önskemål finns att det även ska 
finnas utanför stugan för dem som inte har nyckel. Förslag i det öppna garaget och i 
agilityns container. Styrelsen tar frågan på nästa möte. 

 

9. Nästa möte och avslutning 

Nästa styrelsemöte 26 oktober  

Ordförande tackar alla för ett bra möte 

 

Protokollet fört av  

   

__________________________ 

Sara Jansson 

 

 

 

Protokollet justeras av 

   

__________________________ 

Lena Johansson  

  

__________________________ 

Jenny Nyberg 

 


