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Protokoll medlemsmöte 
Datum: 2019-10-08  
Tid: kl 19  
Plats: Tierps Brukshundklubb 
Närvarande: Anne-Christine Stareborn, Ann Marie Melin, Seved Andersson, Inger Pousette, 
Ann Koplik, Åsa Törmä, Sofia Olsson, Johanna Fridh, Johnny Olsson, Maria Pettersson, Kristin 
Ingegärdsdotter, Kristina Funke, Matilda Funke Jansson, Lena Johansson, Yvonne Daniels, 
Lisa Eriksson, Sandra Nymark, Hanna Persson, Marienne Gaseb, Daniel Johansson och Per 
Wallner 

 

 

1. Mötets öppnande 

Anne-Christine Stareborn hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

3. Föregående mötes protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4. Val att justera mötets protokoll 

Lisa Eriksson 

5. Rapporter 

Styrelsen/kassör 

Rapport klubbens ekonomi:  

- Styrelsen gjorde en budget för utbildningssektorn som inte stämde 
- I år har det varit väldigt många tävlande på SM, främst i agility. Stora 

kostnader för att sponsra alla ekipage. 
- Året kommer ge ett underskott på -7000 kronor. 
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Utbildning 

En sammanställning av olika träningsgrupper och träningsdagar ska göras för att 
skicka in till Studiefrämjandet, vilket ger pengar till klubben.  

Medlemmarna ska fundera kring vilka kurser som ska arrangeras. 
 

Agility:  
har haft två träningsdagar i veckan under säsongen. Temakvällar för att engagera 
fler människor. Totalt fem tävlingsdagar under året med cirka 300 startande per 
dag. Nyutbildade tävlingsledare, så nu finns det fem stycken på klubben. 10 
ekipage som var med och tävlade på SM med fina resultat. Agilitycup för 
klubbens medlemmar. KM anordnades med många tävlande. Vinterträning 
kommer att anordnas i Hällby hundhall. 
 
Bruks:  
Har arrangerat två spårtävlingar i elit och lägre samt högre klass.  
Två temakurser i kryp och i uppletande 
 
Lydnad:  
Lydnadstävling i början på september. Träningskväll på måndagar. 

 

IPO-R: inget speciellt har hänt under året. 

 

Rallylydnad:  
Har haft välbesökta träningar under hösten. KM blev rekordstort med 25 hundar 
och gick av stapeln 30 sep. Vinnare blev Anna-Lena Thomsson och Jessie.  
Vi har haft två lyckade tävlingar under hösten, en i A/M med 77 starter och en 
kvällstävling i F med 27 starter. Vi har en tävling kvar den 14/10, nybörjare 
kvällstävling. Den är full med 36 starter.  
Båda kvällstävlingarna går under vårt nya koncept ”after workrally” där 
deltagarna får lite chips och bubbel när de kommer och tävlingen är liten och 
intim (max 15 starter per klass). Mycket positiv respons!  
 

Sektorn består av Evelyn Kyrk och Lollo Hernander, men de skulle behöva fler 
som sitter i sektorn för att kunna bibehålla den nivå av aktiviteter som vi har idag.  
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Vi tar gärna emot fler som vill engagera sig. Vi har två kvällstävlingar planerade 
för våren; en i N och en i A.  
 

Specialsök/Nosework:  
behöver utarbetas mer. En Nosework-kurs ska hållas. 

 
Tjänstehund:  
Många hundar har certifierats under hösten i distriktet. Inträdesprov ska hållas 
under hösten. Även tävlingsformen Patrullhund har stor efterfrågan. Ambitionen 
är att starta igång träningsgruppen igen under vintern. Uppmuntrar fler att gå 
med i Upplands eftersöksgrupp.  
 

Kök 
Inköpslista finns att skriva ner sådant som börjar ta slut.  

 
Stuga/område 
Gräsklippningen har fungerat bra under säsongen. Ett vägmöte ska hållas 
tillsammans med Flygklubben för att fixa i ordning vägen ner till klubben. 

 
Hemsidan/Facebook 
Klubbens medlemmar måste säga till om sådant som händer eller ska hända på 
klubben för att hemsidan ska kunna uppdateras och vara aktuell. 

 

6. SBK-förbundet & SBK-distriktet 

Anne-Christine redogjorde från distriktskonferensen.  
Anne-Christine redogjorde för den inkomna skrivelsen från SBKs valberedning. De 
har ställt åtta frågor om hur lokalklubben ser på framtida Förbundsstyrelse, FS. 
Styrelsen får i uppdrag att fylla i frågorna och skicka in dem till distriktet. 
 

7. Valberedningen 

Undersöker vilka som vill vara med eller vill vara kvar på olika poster inom 
klubbens verksamhet under år 2020.  
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8. Övriga frågor 

Se över statuter för Rolf Lunds vandringspris. Uppdatera vandringspriset, det ska 
vara ett pris som alla under SBK kan vara med och tävla om.  
 
Datum för att lägga in mattan i klubbhuset. Datum kommer ut på hemsidan när 
klubbens sista tävling har genomförts. 

 

9. Nästa möte och avslutning 

Nästa möte har inte blivit bestämt än, kallelse kommer att skickas ut. 
Ordförande önskar alla en trevlig höst. Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras   

 

____________________   ____________________ 

Johanna Fridh    Lisa Eriksson 

 

 

 

 


