
 
Datum: 2019-05-21  
Tid: kl 19.00  
Plats: Tierps Brukshundklubb, Kovälle 
 
Närvarande: Anne-Christine Stareborn, Daniel Johansson, Sofia Olsson, Maria Pettersson, Birgitta 
Bertilsson, Inger Pousette, Kristina Funke, Matilda Funke Jansson, Pia Halvdansson, Åsa Törmä, Per 
Wallner, Lisa Eriksson och Sara Jansson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ann-Christine Stareborn hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
§ 2 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes med tillägg  
7.a IGP träning 

7.b klubbvästar 
§ 3 Val att justera mötesprotokoll 
 Åsa Törmä valdes att justera protokollet. 
§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
§ 5 Rapporter 

 
Styrelsen/kassör 
Ekonomiska rapporter över månadsvisa intäkter och kostnader mot budget. 
Resultatet är – 40 000 kr mot budgeterade - 47 000  
Pengar I kassan 127 000 

 
  

Utbildning 
Agilityn har avslutat 2 temakurser och det planeras in en nybörjarkurs till hösten. 

  Appellkursen som startade förra året med 8 deltagare är nu avslutad. 

  En Nose Work kurs med 3 deltagare är avslutad. 
  En studiecirkel i tävlingspsykolog är genomförd med 12 deltagare. 

  Temakurser i kryp och spårläggning är inplanerad. 
 
Agility  
5 tävlingsdagar är inplanerade datum se hemsidan. 



Öppna träningar kommer att köra på tisdagar för nybörjare och klass 1 hundar samt 
torsdagar för klass 2 och klass 3 hundar. Datum finns på hemsidan och i kalendern. 
Tbk hade 11 deltagare på årets DM som gick av stapeln i Märsta. Karin Östergren & 
Jolie vann XS klassen, Maria Dyverfeldt & Uno vann L klassen och Lena Johansson & 
Arya kom 2.a plats i M klassen.  

  Klubben kommer att skicka 10 ekipage till SM i Klippan.  
Bruks/IPO-r/IGP 
Flertalet tävlingar är inplanerade. Info om datum och grenar finns på hemsidan och i 
kalendern. 
Öppna träningar och träningstävlingar kommer att fortsätta på onsdagar, mer info 
finns på hemsidan.  

4-5 maj anordnades en IPO-R tävling för klass V. Ruinsök i Uppsala och spår, ytsök på 
Kovälle. Förberedande träffar för kommande räddningshundkurs har hållits i 
Uppsalatrakten. 
2 träffar med patrullhundsträning har genomförts på klubben och fler träffar planeras. 
Info kommer på FB. Seved Andersson med Briarden Esprit kom på 6.e plats i DM för 
patrullhundar och är kvalificerad för SM Patrullhundar i höst. 2 patrullhundskurser har 
startat i distriktet och bedrivs i internatform på LedR Enköping. 

Tjänstehundensdag kommer att köras på Olandstraktens Bk i Alunda den 14 
september. 
Lydnad 
Öppna träningar och tävlingar kommer att köras under sommaren och hösten. Mer 
info på fb och på hemsidan. 
Rallylydnad 
Genomfört en träning med efterföljande regelrevideringsmöte den 28/5. 
Köpt in fler rosetter för kommande tävlingar. Finns planer på ytterligare någon tävling. 

Specialsök/Nose-work  
En kurs håller på just nu men ingen ny kurs inplanerad 

 
Kök 
Är nu rengjort och inventering är genomförd 

 
Stuga/område  
Inget att rapportera från sektorn. 
Anki informerade om ett samtal från vår nya granne. Kortfattat: Vi bör inte parkera 
och utnyttja hans mark som vi tidigare gjort. Visa hänsyn 
Det ledde till flertalet diskussioner där medlemmar dels var missnöjda med var 
agilityn parkerar sina bilar samt att några tyckte vi borde sätta upp skyltar som varnar 
för skällande och lösspringande hundar för att slippa problem med grannen i 
framtiden. Frågorna tas till nästa styrelsemöte 

 
Hemsidan/FB/Info 
Inget köp och sälj ska finnas. 

 
§ 6 SBK-förbundet/Upplandsdistriktet 



Inget att rapportera 
 
 

§ 7 Övriga frågor 
a) IGP träning 

Finns intresse så vill Pia Halvdansson starta upp träningar på klubben igen.  
  b) Träningsvästar 

 Efter mötet kan medlemmar prova träningsvästar och om intresse finns kontakta 
styrelsen som tar beslut om hur man vill gå vidare i frågan 

§ 8 Nästa möte och avslutning 
Nästa möte 8/10 2019. 

 
 
 
 
 

Vid protokollet  Justerat av    
      
 
 
 
 
Daniel Johansson  Åsa Törmä 


