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Medlemsmöte Tierps Brukshundklubb 

Datum: 2022-10-10 

Tid: kl 19.00  

Plats: Tierps Brukshundklubb, Kovälle

Närvarande styrelsemedlemmar: 

Ordförande: Anne-Christine Stareborn 

Sekreterare: Sara Jansson 

Kassör:  Per Wallner  

Ledamot: Daniel Johansson 

Sofia Olsson 

Hanna Persson 

Frånvarande styrelsemedlemmar: Johnny Olsson 

Medlemmar: enligt bifogad närvaroförteckning, 20 närvarande medlemmar 

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

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Föregående mötesprotokoll
Lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

4. Val att justera mötets protokoll
Hanna Persson och Lisa Eriksson

5. Rapporter
Styrelsen/kassör – Totalt har Tierp BK nu 216 medlemmar, 57st är nya och 25st har lämnat
klubben.
Ackumulerat resultat är +75' mot budgeterade +11', alltså ca 64´ bättre än budget. Intäkterna
ligger på ca +8´ över budget, så mycket handlar fortsatt om låga kostnader, -56´ lägre än
budget. Likvida medel är ca +219´ mot +248´ ingående 1/1. Vi ligger ute med 88´ för
renovering av vägen, - ca 60´ av det kommer tillbaka till oss, men knappt 30’ att belasta vårt
resultat.
Utbildning – Inga utbildningar har hållits pga. brist på instruktörer. Finns det medlemmar som
är intresserade av att utbilda sig till allmänlydnadsinstruktör ombeds de att kontakta Daniel
Johansson.
Agility – Har haft fyra tävlingsdagar samt KM med stort deltagande, några kurser och
träningar. Den 2/12 planeras en träff för aktiva och agilityintresserade för att planera inför
nästa år samt förrätta prisutdelning för årets prestationer. Det blir även i år vinterträning i
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Hällbyhallen. På årets SM segrade Tierp BK i lag och hade även 
deltagare som tävlade individuellt. 
Bruksprov – Även i brukset hade vi deltagare med på SM. Marita och 
Bengt Neteborn startade med sin Ferrie i rapport och kom på 5e plats. 
Har också haft tävlingar i både sök, spår och rapport. En tävling i rapport 
med DM kvarstår i november. Har fått tillgång till nya spårmarker hos Elisabeth Wallinder som 
fungerat bra. Onsdagsträningar rullar på.  
Lydnad - Tre personer påbörjar inom kort tävlingsledarutbildning i lydnad, Therese Flodin 
Jenny Nyberg och Claudia Bergin. Det har arrangerats två tävlingar och två kurser. 
Fredagsträningarna rullar på. Möte är inplanerat för planering av nästa säsong. Bengt 
Neteborn kommer att delta på domarkonferensen i lydnad i oktober. Erica Gemzell har 
antagits till talangtruppen i lydnad 2022–23. 
Hoopers – Det har hållits två kurser, en för nybörjare och en fortsättningskurs. 
Måndagsträningarna har rullat på. Har varit och tittat på en tävling i Hopers för att få 
erfarenhet och inspiration inför att framöver kunna anordna egna tävlingar. 
Rallylydnad – ingen rapport 
Specialsök/Nose Work – Doftprov kommer att anordnas den 4 dec i Markdroppens 
träningshall. Det pågår en kurs nu. Pga. olika omständigheter har arbetet i gruppen gått lite på 
sparlåga ett tag men det planeras en omstart under vintern. 
Drag/Sund med Hund – I slutet av maj var det draghundsläger i Klimpfjäll med två deltagare 
från klubben. Upptaktsträff hölls den 1/9 med sex deltagare som träffades och diskuterade 
förslag på kurser och träningar framöver.  Har haft höstens första träning. Fortsatt träning 
planeras var annan söndag 9.30 på Vegavallen, först med hundarna och därefter för förarna. 
Ungdomsläger planeras under höstlovet i Ånnaboda med två deltagare från klubben. Klubben 
sponsrar ungdomarna. Planer vinterläger utanför Östersund under jullovet.  Planerade kurser; 
Drag - Klassisk skidåkning med hund, skatekurs nybörjare utan hund, Grönt kort kurs och 
introduktion till drag. Sund med hund - Cirkelträning med sig själv och med hund och 
balansbollskurs.  
Tjänstehund – Patrullhund/Räddningshund – Patrull – försvarsmaktsmästerskap för 
patrullhundar hölls i augusti. Seved Andersson deltog och Marita Neteborn var tävlingsledare. 
Det har noterats ett ökat intresse för patrullhundstävlingar. Ett ungdomsläger för ungdomar i 
åldern 15–20 år hålls i Marma v 44.  Intresserade av patrullhundsverksamheten 
rekommenderas att läsa mer på www.patrullhundutbildning.se .   
Räddning – Vi har fått en ny godkänd räddningshund genom Claudia Bergin och Nachno. 
Under juni anordnades en tävling med tre klasser. Tierp BK hade två ekipage med på VM i 
Italien - Ann-Marie Melin med Tosca och Claudia Bergin med Nachno.  Ann-Marie kom 6a. 
Ann-Marie och Claudias hundar är också kontrakterade eftersökshundar hus polisen och har 
varit ute på olika uppdrag.  
Kök – Köksgruppen har funkat sådär och arbetsgrupperna har själva fått handla inför 
aktiviteter och tävlingar. För första gången på länge går köket med vinst. Vi behöver få liv i 
kökets gemensamma fb- grupp där en person från varje arbetsgrupp är med.  
Stuga/område – Städdagen uteblev, (agility hade en egen städdag där de fixade.) Har fräst 
rötterna för att spara på underhållet på maskinerna. Klippningen av planer har rullat på. Det 
var tidigare 3 gårdsfogdar, 2021 blev en sjuk och kunde inte hjälpa till så som han ville, det slet 
hårt på de kvarvarande två år -21. Nu till säsong -22 så drabbades en person igen av sjukdom 
så den stora arbetsbelastningen fortsatte. Tyvärr så fick en person nog och hoppade av 
arbetet i stuga/område mitt i säsongen! 2015 så var målet 6 gårdsfogdar, men de försvann en 
efter en, de sista 3 eller 4 åren har det varit endast 3 fogdar. 
Johnny har varit i kontakt med 3 företag om dem kan hjälpa till med klippningen, givetvis mot 
betalning. Endast 1 företag har svarat, få kolla om de fortfarande är intresserade. 

http://www.patrullhundutbildning.se/
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Ett förslag är att vi lägger ut klippningen på sektorerna, vi gör ett 
rullande schema så får varje sektor utse någon som klipper. Lampa 
kommer att sättas upp i garaget med material. 
Hemsidan/Facebook/info – Uppdateras eftersom. Info som man vill ska 
läggas ut på hemsidan skickas till Anki. Ekipagesidan kan behöva uppdateras 
med ekipage från klubben. 
 

6. SBK-förbundet & SBK-distriktet 
Söndag 16/10 distriktskonferens.  
SM för räddningshundar hölls i juni  
Utvecklingskonferens SBK organisationen. Seved och Ann-Marie deltar. Maila dem om det är 
ngt att ta upp 
 

7. Valberedningen 
Marianne Gaseb och Carina Lindqvist.  

• Valberedningens preliminära resultat ska delges medlemmarna senast 15 november 

• Medlem kan nominera ytterligare kandidat till styrelsen senast 15 december 

• Styrelsen lämna inkomna förslag till valberedningen senast 22 december 

• Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast tolv dagar innan 
årsmötet 

• Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar innan årsmötet. 
Samtliga nominerade medlemmar är valbara och ska delges medlemmarna. 

 
Kontakt: valberedningen@tierpsbk.se  
 
 

8. Årsfesten 2022 
Uppskjuten och slås samman med julbord, 12 november. Inbjudan finns på hemsidan 
  

9. Övriga frågor  

• Marken bakom klubben. Markägaren Daniel Söderlund är lite grinig på oss. Han vill inte se 
snitslar uppsatta i hans skog utan att man fråga honom först. Så inför arrangemang när vi 
önskar nyttja skogen ska han alltid först tillfrågas. 

• Vintern och elkostnad. Ska använda sunt förnuft men ändå värma stugan vid aktiviteter, 
16 grader grundvärme som kan höja vid aktivitet. Alla hjälps åt att släcka utebelysning när 
dessa tänts. 

• Röja uppletanderuta vid Ann-Marie. De som kan hjälps åt att röja så att vi får tillgång till 
uppletanderuta i anslutning till klubben. Ann-Marie kommer med förslag på dag och tid. 

• Priser och uppflyttningspriser. Annonseras av arbetsgrupperna. 

• Möjlighet att köpa in de jackor som delades ut till SM ekipagen. Eventuell stegringsplan 
för rabatterat pris. Styrelsen diskuterar vidare på kommande styrelsemöte.  

• Vinterträning – Lena Johansson är som förra året samordnare för vinterträning i 
Markdroppens hundhall. Flera grupper han anmält intresse.  

 
10. Nästa möte och avslutning 

Datum för nästa medlemsmöte är inte fastställt. 
Ordförande avslutar mötet och tackar alla för ett bra möte. 

 

 

mailto:valberedningen@tierpsbk.se
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Protokollet fört av  

  

_________________________ 
Sara Jansson 
 
 
 
Protokollet justeras av 
 
 
_________________________                                                 _______________________ 
Elisabeth Eriksson   Hanna Persson 
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