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 Medlemsmöte Strängnäs brukshundklubb 19 okt 2022 kl 19.00 

 

1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat 
 

2 Fastställande av dagordning  
Dagorningen kunde fastställas 
 

3 Val av justerare 
Vivianne Jansson och Birgitta Hoflin 
 

4 Fastställande av röstlängd.  
En lista skickades runt för påskrift. 31 personer deltog i mötet. 
 

5 Föregående mötesprotokoll 
Batterier till hjärtstartaren är utbytta. 

 

6 Ekonomisk rapport med information om kostnader för el, väg och drift.  
Annelie redogjorde för kassörens skrivning kring resultatrapporten. Se bilaga. 
Inget att rapportera från vägföreningen. 

 
 

7 Övriga rapporter 

a) Styrelsen informerar, bland annat om klubbens policy för husvagnar på parkeringen 
Facebooksidan: Då många medlemmar reagerat på att inlägg måste godkännas är nu 
facebooksidan öppen för publicering av inlägg utan godkännande. Regler för vad man får och inte 
får skriva kommer att komma upp på sidan. 
Husvagnarna: Regler för husvagnarna är under uppdatering. Dra ur elsladden om du inte är här. 
Sköt om platsen och klipp gräset runt om, om du exempelvis har staket runt.  
Granar kommer att avverkas runt hela klubbens område.   
 

b) Rapport från sektorerna 
Tävlingssektorn: Många tävlingar i år. Stort tack till alla funktionärer! Inför 2023 kommer täv-
lingsdatumen att ligga ungefär likadant som 2022.  
Riesen- SM: i mars/april kom förfrågan från Riesenklubben om vi ville vara arrangörer för Rie-
sen-SM. Spår, sök, rapport, IGP, fh. 15000 kr betalade Riesenklubben som en grundplåt. Resultat-
räkningen visade att vi både haft höga inkomster och utgifter i köket, och detta var pga banketten 
under Riesen-SM. Dock ska kostnaderna för banketten inte överstiga intäkterna. Köket gav intäk-
ter under övrig tid också under helgen. Hela SM går antagligen med en liten vinst. Redan en ny 
informell förfrågan om nästa år. 55 funktionärer var igång.  
Nu får klubben inte längre använda mark i Åker för tävling/träning pga att markägaren säger nej. 
Vi får vara i Länna, men området har inte rekats ordentligt än.  
Rallysektorn: i våras dubbel nybörjar i oktober dubbel mästarklass med DM. Det gick bra för 
Strängnäs brukshundklubb i DM, Anki Kyhlström med Totte kom tvåa och Lena Romander och 
Yoshi kom trea.  
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Öppna träningar på torsdagar. Emma Wittlock har ordnat med att rallyträningarna kan vara inom-
hus i ridhus under vintern. Anmälan till Emma och kostnad 120 kr per månad.  
Caroline Swärd kommer att ha en genomgång av de nya rallyskyltarna.  
Inköp av nya hopphinder som går att sänka till 10 cm.  
Sörmlands distrikt kommer att anordna en funktionärsutbildning inom Rally. 
Servicesektorn: Ommålning av klubbhuset. Stor uppslutning av klubbmedlemmar. Inomhus hål-
ler Kent på och målar och gör ett jättejobb.  
Ytterdörren är bytt. Ny dörr är inköpt på Carl Hedin. Ordinarie pris var 9500 kr men priset pruta-
des ner till 5500 kr. 
Brukssektorn: Helgkurser i prova-på-spår och -sök drar mycket intresserade ekipage.  
Tjänstehundssektorn: ser till att ha fortsatt bra relationer med sörmlands regemente så att de får 
träna på häradsfältet.  
Ungdomsläger 29-30 okt inriktat på spår och patrullhund. De som är antagna till lägret har alla 
tidigare deltagit i läger. Lägerverksamheten ger bidrag till klubbens kassa då pengar söks från 
kronprinsessan Margaretas landstormfond.  
Patrullhundskurs kommer att genomföras till våren tillsammans med Eskilstuna brukshundklubb. 
Anlagstest i slutet av januari. Intresserade kontaktar Hans.  
HUS: Hittills i år har det genomförts 17 kurser, däribland 5 valpkurser, en appellklasskurs en 
klickerkurs och en ”aktiv vardag”. Allmänlydnad 1 och 2. Ingen kurs på gång just nu. Nytt i år är 
specialsök, röd kong. Stor efterfrågan.  
RUS: 4 MH i år. Ganska stort tryck från uppfödare att få ha MH här på klubben.  
 

c) Info från instruktörerna Se HUS ovan. 
 

d) Thorbjörn informerar om nya värmesystemet 
Bredvid toadörren finns en omkopplare för elsystemet. Tre lägen 0= ingen el går in. 1=temperatur-
sänkning nattetid, ner till 12 grader. 2=Ingen temperatursänkning alls. Används när folk är här 
dygnet runt. 3=Temperatursänkning hela dygnet, 12 grader. Används när vi vet att ingen ska vara 
här. Varmvattenberedaren ingår inte i detta system och är på hela tiden. Vattenledningarna finns 
det termostatstyrda värmeslingor på så att inte vattnet ska frysa. 
Elstängslet ska aldrig stängas av, detta på grund av att om man glömmer att slå på det så går vild-
svinen in på våra planer och bökar sönder. Timers slår på vid skymning. Nu sitter det hänglås på 
så att det inte ska gå att stänga av. 
Belysningen ska stängas av när sista person åker härifrån. Vrid av och på på timer på långsidan av 
garaget. 
 

 
8 Övriga frågor 

a) Kommentar från Vivianne kring ett inlägg på facebook där egna kurser marknadsförts. Alla 
kurser och träningar som sker i klubbens regi ska administreras av Hundutbildningssektorn och 
anmälan till kurs ska ske via hemsidan. Privata instruktörer får inte göra reklam för sina egna kurser 
på klubbens facebooksida. 
 
b) Förslag att vi gemensamt skulle få till ett medlemsbefrämjande event till sommaren, då alla 
medlemmar ska få möjlighet att prova på alla aktiviteter som sektorerna har. Den som är intresserad 
att vara med och engagera sig i detta anmäler sitt intresse till Lena Romander eller Catarina 
Andersson Norén. Förslaget tas även upp under nästa styrelsemöte. 
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c) Förrådet är i stor oordning. Datum för höststädningsdag sätts på nästa styrelsemöte och 
kommuniceras med medlemmarna. En båtlina från förrådet har försvunnit från MH-utrustningen, så 
det behöver köpas in en ny om den inte hittas. 

 
9 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 _____________________________ ______________________________________ 

 Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 _____________________________ _______________________________________ 

Justeras   Justeras 


