
 

 

 

Tierps Brukshundklubb 
 

Protokoll fört på medlemsmöte för Tierps Brukshundklubb den 11 maj 2017 
 
14 medlemmar närvarande, se medlemsförteckning 
 
§ 29 Mötets öppnande 

Ordförande Anne-Christine Stareborn hälsar medlemmarna välkomna och förklarar 
mötet öppnat. 

 
§ 30 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 
 
§ 31 Föregående mötes protokoll 

Protokoll från medlemsmötet 27 okt 2016 gicks igenom. Klubben har i mars haft 50-
årsjubileumsfest med 50-tals tema, en träningshelg har hållits på klubben med 
inriktning på bruks som varit mycket uppskattad. Därefter lades protokollet till 
handlingarna. 

 
§ 32 Val att justera protokollet 

Lotta Sundbom valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 33 Rapporter: 

Styrelse/Kassör: Kassören rapporterar att klubben har fått in mindre än budget men 
även mindre utgifter än budget vilket gör att vi hamnar 7-8 tusen bättre än budget. 
Likvida medel 137.000 i april 
 
Utbildning: En kurs i Första hjälpen för hund genomförd som var mycket uppskattad. 
Valpkurs och grundkurs i agility pågår. Temakurser planeras. 
Ny ersättningsmall för instruktörer är utarbetad av Daniel Johansson och Per Wallner:  
Kurs på 0-20 timmar – 70kr/timme, 21-50 timmar – 80kr/timme, 51-80 timmar – 
90kr/timme och över 80 timmar – 100kr/timme. 
 
Agility: Fyra temakurser är planerade med olika ämnen. 17-18 juni, agilitytävling 
klass 3+1 som blir något mindre än förra året. Lena Johansson har utbildat sig till 
instruktör i handling och kombinationer. 
Daniel informerar att det behövs nya hinder pga att en klass kommit till efter 
regelrevideringen som kräver lägre hinder. 
 
Bruks: Lisa informera att en rapporttävling lägreklass – elit genomförts med 8 
deltagare, appellspår med 9 deltagare och till dags datum 11 anmäld till elitspåret. Då 
det är problem med mark och funktionärer kommer vi endast att kunna ta emot 10 
deltagare. Ann Koplik har fixat byxben till framåtsändande. 
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Drag: Sektorn jobbar på att få till en ”gröntkortkurs”. Anmäl intresse till Louise. 
 
IPO/Lydnad: Vilande 
Rallylydnad: Rapporteras att det inte längre finns någon fungerande 
rallylydnadssektor. 
 
Tjänstehund: Inget att rapportera.  
 
Utställning: den 6 augusti. Klubben har fått ett domaråterbud som nu är löst. Det 
behövs många funktionärer till utställningen. Nytt för i år är att det blir direktbetalning 
vilket kommer att underlätta för kassören. 
 
Kök: Mia Öhagen meddelar att hon kommer att gå in i köket. Som tidigare ser varje 
sektor till att det blir handlat inför respektive tävling. 
 
Stuga/område: En avgränsning har satts upp in till parkeringen för att minska 
genomfarten till flygfältet. Alla maskiner är servade inför säsongen,  

 
Hemsida: Det planeras att ta bilder på alla tävlingsekipage att sätta upp i klubbstugan. 
Eva Ivarsson och Anki Stareborn säger till när det är dags för fotografering. 

 
§ 34 SBK förbund & SBK distrikt 

Upplandsförbundet vårmöte är idag. Kongresshandlingarna är genomgångna, 
kongresshelg nästa helg. Ann-Marie Folkesson presenterade SBK 100 år på 
Upplandsdistriktets årsmöte. 

 
§ 35 SBK fyller 100 år 2018 – Jubileumsapporten 

Fråga från Anki till klubben om vi vill delta i Jubileumsapporten vilket innebär att vi 
på något sätt ska visa upp oss för allmänheten. Förslag att vi ska visa upp brukset ex 
på Gammelgården.  
Om vi vill delta kommer vi att presenteras på SBK:s hemsida. 
Medlemsmötet röstade Ja för att delta i Jubileumsapporten.  
En arbetsgrupp Jubileumsgruppen utsågs med Anki Stareborn som sammankallande, 
Lena Rick, Inger Pousette, Emelie Johansson, Lena Johansson. 
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§ 36 Hallbyggnad alternativt ”flytt” 
 Svårt att få offert på hallbygge då kostnaden hamnar på 3-4 miljoner.  

Alternativ är att hitta annan inomhuslokal eller flytta klubben mera centralt så det blir 
mer lättillgängligt för de som inte har körkort.  
Lena Rick, Lisa Eriksson och Lotta Sundbom motsäger sig flytt av klubben 
Gruppen fortsätter jobba vidare. 

 
§ 37 Övriga frågor 
 Påminnelse att fylla i träningslistor då det ger pengar från studiefrämjandet. 

Seved har fått förfrågan om vi vill vara med den 27 maj på Barnens Dag den 27 maj. 
Intresserad kontaktar Seved. 

  
 
 
 
 _________________________________ ________________________________ 
 Justerar Lotta Sundbom   Sekreterare Lisa Eriksson 
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 Ordförande Anne-Christine Stareborn 


