
Tyresö Brukshundklubb 

Protokoll från styrelsemöte 2021-05-04 

 

Närvarande: 

Björn Flodman, ordförande 

Johanna Boström Stone, vice ordförande 

Elisabeth Hagberg Dahlstedt, kassör 

Ulla Ericsson, sekreterare 

Sofie Ögren, ledamot 

Susanna Lindsjö, ledamot 

Yvonne Weijmar, suppleant 

Tomas Knuutila, suppleant 

Charlott Vidh, ansvarig HUS. Närvarar under punkten sektorer, HUS 

 

Anmäld frånvaro: 

Camilla Westling, ledamot 

 

Mötets öppnande 

Björn Flodman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Yvonne W ersätter Camilla Westling vid 

dagens möte 

 

Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor 

Dagordningen godkändes.  

 

Val av protokolljusterare 

Johanna Boström Stone valdes att jämte ordförande justera protokollet 

 

Föregående protokoll 

Protokollet gås igenom och läggs till handlingarna 

 

 

 



 

 

Tyresö Brukshundklubb 

 

Sektorer/Kommitteer 

TÄS. Nytt material till lydnaden införskaffat.   Ambition att genomföra höstens tävlingar enligt plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Rally. Hopp om att Nordiska Mästerskapen kommer att genomföras i december. Ett SM måste 
dessförinnan genomföras. 

HUS. Charlotte ansvarig HUS deltar. Önskemål om att få höja arvoden för instruktörer och 
hjälpinstruktörer till hösten.  Önskemål även om hjälpinstruktör på kurser med 6 elever. Förslag om 
arvodeshöjning med 200 kr/kurs samt höjning av kursavgift med ca 200 kr. Styrelsen diskuterar och 
tar beslut nästa möte.  Nytt förslag om timpris/instruktör skickas in från Charlotte. 

Önskemål från Charlotte om låsbart utrymme för material, eventuellt skåp med kombinationslås. 

Instruktörsutbildning på gång till hösten. TBK har tre kandidater.  

Vecka 37 är det Hundens vecka. TBK kommer att vara aktiva med en hel del på gång. 

RUS.  Inget att rapportera 

Tjänstehund. Inget att rapportera 

Agility Björn och Yvonne återkommer. 

Plan och Stug. Tyresö Rör gått igenom avloppet. Allt OK nu. Det finns önskemål om garderob/skåp 
för filtar. Björn kollar skåp och pris.  Lås: Björn väntar på offert 

PR. Meddelandefunktionen på messenger har stängts av för att undvika frågor där som vi missar 

Styrelsens bemanning av köket 

11,5 Björn, 18,5 Camilla, 25.5 Johanna, 1.6 Yvonne (styrelsemöte), 8.6 Ulla (medlemsmöte), 15.6 
Sofie 

Beslut om ungdomssektor TBK Beslutades att försöka starta igång en ungdomssektor. Förslag till 
kurs för ungdomar. Kontaktpersoner Sofie, Tomas, Björn, Johanna. 

 
Rapporter 

Ordförande:  

Sekreterare:  

Kassör: Positivt resultat i kassan och nya medlemmar.  

Distriktet: Årsmöte 2 juni. Tomas och Björn närvarar. 

Övriga styrelsemedlemmar:  Pappersmuggar köps in till köket för att användas vid behov.  

 

 

 



Övriga frågor. 

Klubbkläder: Björn pratar med Camilla om hon kan ta hand om detta och skicka vidare.  

Medlemsmöte. Planen är att vi kan sitta på verandan den 8 juni på medlemsmötet. Den 28.5 beslut 
om möte på verandan eller om möte online. Dagordning till mötet, övriga frågor samt 
ekonomihandlingar tas fram till 28.5.  

 

Träningsläger: Förslag helgen 10-12 september. Olika idéer diskuterades. Förslag att skicka ut en 
intresseanmälan till våra medlemmar för att se hur stort intresset är, hur många som kan tänka sig 
deltaga, hur många grupper, instruktörer etc. Vi diskuterar vidare.  

 

Nästa möte: Tisdag 1 juni kl 19.00 online.  

 

Mötet avslutas: Björn avslutade mötet. 

 

 

 

Ulla Ericsson  Björn Flodman Johanna Boström Stone 

Sekreterare  Ordförande  Vice Ordförande 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


