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Närvarande: 

Marie Sundberg, Ordförande 

Johanna Boström Stone, Vice ordförande 

Elisabeth Hagberg Dahlstedt, Kassör 

Catharina Jansson, Sekreterare 

Camilla Westling, Ledamot 

Sofie Ögren, Ledamot 

 

Anmäld frånvaro: 

Susanna Lindsjö, Ledamot 

Kicki Wikman-Jonsson, Suppleant 

Yvonne Weijmar, Suppleant 

 

Inbjuden:  

Charlotte Vidh ansvarig för HUS 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Marie Sundberg förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor. 

Dagordningen godkändes. Övriga frågor anmäldes. 

 

3. Val av protokolljusterare. 

Elisabeth Hagberg Dahlstedt valdes att, jämte ordförande, justera protokollet.  

 

4. Föregående protokoll. 

Är godkänt och lagt till handlingarna. 

 

5. Sektorer och kommittéer 

TÄS:   

Söndagen 6 september ska vi ha årets första brukstävling efter Corona-uppehållet.  

Det är en lägre-högre spårtävling. Det är även den första praktiktjänstgöringen för en av 

våra tävlingsledare som går utbildning. 

Den 24 augusti hade vi en kvällstävling i rallylydnad avancerad klass. 23 anmälda och 

17 st kom till start. En väldigt lyckad och väl genomförd tävling. 

Elisabeth Hagberg Dahlstedt och Malin Dertell Flodman ska gå tävlingssekreterar-

utbildningen. Elisabeth med inriktning rally och Malin inriktning lydnad och bruks. 

 

HUS:  

Vi har ett stort tryck på våra kurser framförallt valpkurser. Under våren och sommaren 

hade vi 22 kurser men inför hösten så är 10 kurser planerade och en nosework-kurs. 

Vi har för tillfället för få instruktörer.  

Hundens vecka är ett samarbete med Studiefrämjandet som startar under vecka 37. 

Den kommer innehålla:  

- Duktig hund som bygger på kontakt med sin hund. Efter avslutade moment så fick 

deltagarna en rosett för sitt deltagande. 

- Sund med hund då har man möjlighet att prova på cirkelträning tillsammans med sin 

hund.  
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Temakvällarna, som är en tisdag i månaden, har startat med en till två instruktörer som 

visar grunderna för kvällens tema.  

Hundrundan kommer att genomföras var fjärde vecka med start i vecka 39. 

Efter genomfört Sund med hund-kurs så finns det möjlighet att köpa skarf eller ”buff” 

till självkostnadspris. Klubben köper in. 

 

RUS:  

Inget att rapportera. Catharina Jansson tar kontakt med Anna Lenngren för att höra om 

det finns en fortsättning. 

 

Tjänstehund:  

Inget att rapportera. 

 

Agility:  

Sektorn är för närvarande vilande. Men vi tar upp det som en punkt på medlemsmötet 

om det finns någon som är intresserad av att starta en sektor. 

 

Plan, stug och bemanning av köket:  

Gräset har blivit väldigt bra klippt i år av några frivilliga. Dessvärre har åkgräsklipparen 

gått sönder. Marie Sundberg undersöker om det finns en möjlighet att laga den 

Belysningen på plan fungerar mindre bra men vi har bett Andreas Kaspersson se om han 

kan laga den. 

Camilla Westling tar kontakt med kommunen för att lyssna var vi kan sätta upp våra 

skyltar med information om våra tider för skotträning. 

En del av våra trämöbler på altan behöver slängas och nya införskaffas.  

Styrelsen beslutade att: vi köper in fyra grupper (bänk och bord i ett) till altanen. 

Vi har fått in önskemål om att höja priserna i cafét. Efter en ekonomisk genomgång så 

ser vi att köket går med vinst så det finns ingen anledning att höja priserna. 

 

Bemanningen:  

22/9 Sofie 

29/9 Camilla  

6/10 Susanna  

13/10 Kicki  

20/10 Yvonne 

27/10 Marie 

3/11 Johanna 

 

PR/Nyhetsbrevets innehåll:  

Vi gick igenom punkter inför kommande Nyhetsbrev.  

 

6. Rapporter 

a) Ordförande: 

Simbi Djurens varuhus i Sickla undrar om vi är intresserade av ett samarbete med dem. 

Då vi redan har samarbete och blir sponsrade av Djurmagasinet Tyresö så har vi vänligt 

avböjt. 

 

b) Sekreteraren (inkommen post) Ingen post att rapportera.  

 

c) Kassör: 

Internfakturering kvarstår som ett medel att köket går runt. Det innebär att TÄS och 

HUS betalar köket för mat och fika när de har kurser och tävlingar. 
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Ingen kontanthantering i caféet enbart under tävling. 

Klippkorten på hundrundan försvinner. Antingen betalar man 50:- med pengar eller så 

swishar man. Klubben föredrar swish. 

 

d) Övriga styrelsemedlemmar –  

Johanna Boström Stone tittar på olika alternativ på klubbkläder som vi kan presentera på 

medlemsmötet i november. Vi försöker få fram två eller tre förslag på valfria kläder helst 

med hjälp av ett Tyresö företag.  

 

e) Distriktet: 

- Reviderade normalstadgar från den 1 juli 2020. 

- Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför års- och fullmäktigemöten 2021 

inom Svenska Brukshundklubbens föreningar har mailats ut och finns på distriktets 

hemsida. 

 

7. Återremitterande ärenden. 

Inga återremitterande ärenden. 

 

8. Frivården. 

Vi har fått en förfrågan om att vara handledare till en person från frivården. 

Marie Sundberg undersöker vidare om vad som gäller och om vi kan genomföra det med 

det vi har att erbjuda. 

 

9. Uthyrning av stug- och plan. 

Vi behöver se över priserna och andra villkor för att hyra planerna och klubbstugan.  

 

10. Övriga frågor. 

Vi behöver få till ett möte med kommunen, innan vårt medlemsmöte, angående 

parkeringsmöjligheter närmre stugan när vi har tävlingar. 

 

11. Nästa möte. 

Styrelsemöte tisdag 6/10 kl 19:00 i klubbstugan 

 

12. Mötet avslutas 

Marie Sundberg avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ ____________________ _____________________ 

Catharina Jansson  Marie Sundberg Elisabeth Hagberg Dahlstedt 

Sekreterare / Protokollförare Ordförande  Kassör 


