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1. Mötets öppnande 

Ordförande Ann-Christine Stareborn öppnar mötet och hälsar välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. Närvarande på mötet är 20 medlemmar. 

3. Föregående mötes protokoll 

Mötesprotokollet summeras av Daniel, godkänns och läggs till handlingarna. 

4. Val att justera mötets protokoll 

Mötet valde Lena Johansson att justera dagens protokoll. 

5. Rapporter 

a. Styrelsen/kassör 

Per redovisar för klubbens ekonomi, se bilagor. Resultatet visar en förlust 

minus 20.000, som är 8.000 bättre än budgeterat. I kassan finns 157.000 per 

31 augusti. Klubben har god, solid ekonomi. 

b. Utbildning 

Utbildningsansvarig inte närvarande och kan redogöra. Det har varit flera 

kurser under våren, och planerade utbildningar är fullbokade. Instruktörer är 

under utbildning. Det påminns om att skicka in till Studiefrämjandet så att vi 

kan få ersättning för de gemensamma träningar vi har. 

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

Tjänstehund 
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Agility: 

Daniel redogör. Totalt har man haft 10 tävlingar, varav en var DM. Man har 

examinerat nya tävlingsledare, som möjliggjort att kunna ha så här många 

tävlingar. Karin Östergren och Lena Johansson vann i sina repektive klasser.  

På onsdag nästa vecka har man uppvising på Gammelgården i Tierp. 

Det kommer också hållas KM i agility, allt från blåbärsklass och uppåt. 

 

Bruks/Lydnad: 

Sofia summerar. Flera tävlingar genomförda. Man har utbildat två 

tävlingsledare i lydnad, och lydnadssektionen kommer återigen att hålla 

tävlingar med början nästa år. Man har också utbildat två tävlingsledare i 

bruks, tävlingar planeras även inom detta. 

 

IPO-R: 

Ann-Marie rapporterar. Nya regler kommer att tas i bruk från 2019. Just nu 

åker Ann-Marie runt på olika platser och utbildar i olika kurser. Man tänker sig 

ett möte framöver med syfte att väcka intresse för IPO-R.  Anne-Marie ska 

själv utbildas till räddningshundinstruktör. Hon kommer sedan att hålla kurser 

och har redan 8 intressenter. 

 

Drag: 

Inget att rapportera. 

 

IPO: 

Ann-Christin nämner lite kort om några av de förändringar av regler som 

kommer gälla från 1/1 2019. 
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Skydd: 

Läger kommer att gå av stapeln på klubben nästa helg dit hela 20 ekipage är 

anmälda. 

 

Rallylydnad: 

Lollo berättar. Tävling har hållits, mästarklass, totalt 28 ekipage. Det finns 

många träningstillfäller på klubben för den som är intresserad. Det saknas 

dock en del material i nuläget, som det bör budgeteras för till nästa år. 

 

Specialsök/nosework: 

Ingen information. 

 

Tjänstehund: 

Olika kurser har hållits, och flera är planerade till nästa år. Nya regler kommer 

också här och Seved redogör kort om någon av dessa. Intresset verkar 

generellt vara stort för tjänstehundgrenen. Seved inbjuder till kontakt med 

honom via mail eller att se på hemsidan om man vill veta mer. 

 

d. Kök 

Går ekonomiskt mycket minus. Funktionärsmat belastas i nuläget 

köksbudgeten, och detta ska tas upp på kommande styrelsemöte för att 

kunna separeras från övriga utgifter för köket. Alla uppmanas också att lägga 

pant i den för ändamålet avsedda boxen, som välfylld genererar 200 kr vid 

inlämning. Kom ihåg att tömma pant på överbliven vätska! 

Ny kaffebryggare är inköpt och förväntas komma inom kort. 

 

e. Stuga/område 

Johnny summerar. Allt rullar på; träd som rasat har tagits hand om, 

gräsklipparen är inne på service och vattenfiltret i klubbstugan är bytt. Anki 
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påminner alla om städa när man hyrt/lånat stuga. Checklista efterlyses så att 

man vet vad som ska göras innan man lämnar stugan. Detta ska tas upp på ett 

kommande styrelsemöte.  

 

f. Hemsidan/Facebook 

Ann-Christin efterlyser bilder med namn på hund/förare från ex. tävlingar så 

att det kan läggas ut på hemsida/Facebook. Facebooksidan är numera öppen 

vilket generarar många irrelevanta förfrågningar. Daniel ber medlemmarna 

säga till om man får eller ser sådana. 

 

6. SBK-förbundet & SBK-distriktet 

Ann-Christin: Regelrevideringar pågår hos förbundet. I övrigt inget nytt. 

7. SBK fyller 100 år 2018 – Jubileumsapporten 

Ann-Christin visar upp en minnesgåva från SBK, som klubben erhållit. På Stora 

Stockholm den 13 dec kommer jubileet markeras i lite större format.  

8. Dataskyddsförordningen – GDPR 

Ann-Christin och Pia redogör kort för klubbens GDPR-regler. Alla dokument som 

innehåller personupplysningar finns nu i ett låst skåp och elektroniska dokument 

tillhörande klubben, såsom mötesprotokoll finns på minnespinne (och sparas ej i 

någons dator). Det är också bestämt att resultat ( i pappersform) från tävlingar 

sparas i fyra säsonger (två år) för att sedan destrueras. 

9. Träningssamarbete med Hellby hund 

Ett träningsamarbete pågår med Hellby hund, som har en inomhusträningshall i 

Tärnsjö. Ta kontakt med Daniel i agilitysektorn vid ytterligare intresse. 

10. Klubbens kommande mål och profil 

Daniel/Ann-Christin: Styrelsen planerar att formulera klubbens mål för 

kommande år, men vad vill medlemmarna? 
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Seved flaggar för ungdomarna, alltså klubbens framtid. Kanske kunde prova-på-

dagar för ungdomar planeras, där ungdomarna får låna ”färdiga” hundar – för att 

väcka intresse och ge redan intresserade ungdomar en inblick i de olika 

bruksgrenarna. Kanske kursverksamhet för ungdomar? All sektorer förslagsvis, 

något som skulle underlätta genoförandet. 

Svensk hundungdom har kongress i helgen. Ann-Christin ska dit och höra efter 

hur deras mål ser ut, och få fler ideér.  

Ann-Christin tar också upp att klubben funderar på att återigen kunna samlas 

kring exempelvis en klubbjacka som man som medlem kan få köpa. Också 

lånevästar till exempelvis kursledare har också efterfrågats, och är något klubben 

kommer att undersöka vidare när det gäller priser, design osv.  

 

11. Övriga frågor 

• Inomhusmattan: håller den en säsong till? Lite olika åsikter, och för 

agilityhundarna har mattan blivit för sliten och är för hal. Ny matta måste  

budgeteras inför 2019. 

• NOS – det efterfrågas info om någon gått vidare med detta.  

• Tävlingsdatorn: virusprogrammet har gått ut, vad ska vi använda nu? 

Längre kabel till skrivaren behövs också och är inplanerad att köpas in. Ska 

tas upp på ett kommande styrelsemöte. 

• Valberedningen efterlyser om någon vill vara kontaktperson till de 

sektorer som inte har någon ännu. 

• Det framkommer önskemål om att det alltid ska finns något laktosfritt i 

frysen för överkänsliga. Det påminns också om att det förkommer möss i 

köket och att det av den anledningen är viktigt att plocka undan/frysa in 

efter tävlingar etc.  
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12. Nästa möte och avslutning 

Mötet avslutas och ordförande välkomnar medlemmarna till årsmötet som 

planeras till januari.  

 

Vid protokollet    Justeras   

 

____________________   ____________________ 

Pia Bergström-Eriksen   Lena Johansson 

 

 


