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PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE PÅ STRÄNGNÄS BRUKSHUNDSKLUBB  

16 maj 2018 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet kl 19.00 och hälsade alla välkomna. 35 medlemmar deltog i 

mötet. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

3. Val av justeringsmän  

Valdes Thorbjörn Brodin och Michael Andersson 

4. Föregående mötesprotokoll 

a) Logo och tryck på klubbkläder. Kent och Sussie fick på förra mötet uppgift att ta fram 

förslag på typsnitt. Röstning på typsnitten 1-5. Vi väljer typsnitt – nummer två som 

erhåller flest röster. Se bilaga. 

 

5. Ekonomisk rapport 

Åsa redogör, intressant - klubben har gått 27.000 kr plus sedan januari. Vi har haft färre 

kostnader detta år i jämförelse med förra året. Flera medlemsavgifter, startavgifter och 

kurser i år.  

 

6. Övriga rapporter 

a)  Anders Åberg och Vivianne Jansson deltog vid Distriktets medlemsmöte 8 maj 2018. 

Svagt intresse från övriga klubbar i distriktet. Det har varit problem med distriktets 

hemsida men nu ska det fungera igen. Kurser och utbildningar på gång bland annat; 

grundmoduler –samt ”specialsök” – hundarna letar efter bestämda dofter. Info om 

kurserna kommer på distriktets hemsida. 

b) Vägföreningens årsmöte 

Anders Åberg och Hans Ekstrand deltog vid Vägförenings årsmöte. Enebyvägen skall 

kantskäras och ”vår väg” har grusats.  

 

c) Rapporter från sektorerna  

Tävlingssektorn: har genomfört de tävlingar som vi åtagits oss under vårterminen. 

Planerar och ansöker tävlingar för nästa säsong.  
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Brukssektorn: Planerar att ha en kortare tävlingskurs i augusti om det finns intresse. 

Träningstävlingar planeras. Rapportdagen den 6/6 – prova på dag, max 8 deltagare. 

Information på hemsidan och FB.  

Hundutbildningssektorn – de flesta kurser går mot sitt slut nu. De flesta har varit 

fulltecknade.  

Rasutvecklingssektorn – har anordnat två MH under våren och ska ha en nu i juni, i 

höst är det tre inplanerade.  

Tjänstehundssektorn – Utbildningshelg 26-27 maj med fem olika block som man kan 

välja att vara med på. Inbjudan har lagts ut på hemsidan och FB 

Rallysektorn – har haft en tävling med 50 starter. Det har även varit en kurs och öppna 

träningar för alla under våren. Träningarna har varit välbesökta. Info finns på FB.  

Servicesektorn – Har under vintern fixat avlopp, vi klipper nu gräs och sedan behöver 

vi byta bräder i verandataket och fixa möbler. Förlängare till avgasröret på traktorn 

behövs, den kostar cirka 800 kr – mötet godkände inköp.  

d) Bästa tävlingsklubb - Strängnäs Brukshundsklubb är Bästa tävlingsklubb i     

Södermanland. Pokalen har pga. felräkning delats ut till Nyköpings BK men ska nu 

överlämnas till oss. 

e) SM 2019 - Strängnäs BK har ansvarar för skyddstävlingen, Anders Åberg är ansvarig. 

Huvudarenan ligger i Katrineholm   

 

7. Övriga frågor  

a) Skötsel av stugan, städ, sopor, tvätt mm. - Det är viktigt att ALLA som vistas i 

lokalerna städar efter sig och deltar i att vi håller snyggt och rent.  

b) Info om nya datalagen. Från SBK:s infomöte 25 april. -  Ordförande deltog. På 

hemsidan under flikarna MEDLEM och KURSER finns nu en röd text där vi 

informerar om att vi delar personuppgifterna med Studiefrämjandet och SBK centralt. 
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Lite mer:  

 

Tove Brandt informerade om att Strängnäs Brukshundklubb har ett lag till Rally SM! 

Laget har ett önskemål att få varsin tröja med tryck och namn på. Beslut: Klubben 

betalar en t-shirt med tryck och startavgift för var och en i laget. 

 

En fråga kom också upp ang plåtladan nedanför HUSBY, kan vi nyttja den i vinter? 

Mötet tycker frågan var intressant och undersöker vidare.  

 

 

 

8. Mötets avslutande - ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 17.50  

 

Annette Funck, Sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

_______________________  _____________________ 

Thorbjörn Brodin   Michael Andersson  
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