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Styrelsemöte 10 
!

Beslutande:   Thomas Lind, ordförande 
  Eva Björk, vice ordförande 
  Ulrika Holmberg, Kassör 
  Linda Madsen, suppleant  
       
Övriga närvarande:   !
Frånvarande: Marita Teräs, sekreterare 
  Helen Magnusson, ledamot 
  Emmelie Hedström, suppleant !
     !

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Thomas Lind hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

3) Hundägarutbildning (HUS) 
Linda Madsén berättar att instruktörerna har skickat ut ett förslag angående att 
instruktörerna ska få ett arvode för att hålla kurser. Det har kommit in ett svar 
angående förslaget som kommer från annan instruktör. Linda uppdaterar även lite 
angånde arvode till instruktörerna som hon fick på en föreläsning med 
studiefrämjandet från gårdagen. Styrelsen beslutar att ställa sig positivit till förslaget 
angående arvode till instruktörerna. All kursverksamhet skall värderas likvärdigt  och 
därför beslutar styrelsen att timlön ska utgå enligt Tyresö modellen. Vi uppdrar till 
ordförande, kassör och HUS-ansvarig att formulera ett avtal för instruktörerna som 
kommer att presenteras vid årsmötet för att senare beslutas på nästkommande 
medlemsmöte.  
 
Ordförande läser upp ett mail som inkommit till klubbmejlen angående medlemmar 
som önskar gå ur klubben pga missnöje angånde kursverksamhet. Ordförande tar 
på sig att svara, så att vi kan se till att detta inte händer igen. 
 
Vi har inte gått back på att ha en inomhushall istället för ridhus så det kan fortsätta 
till nästa höst igen. Vi har fått in ett önskemål från en instruktör att vilja gå en kurs 
inom specialsök i Västmanlands regi. Styrelsen beslutar att rekommendera att Maria 
Gabrielsson antas till utbildningen för specialsök/preparatsök i Sala med start 18 
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februari 2017. Detta gäller om Maria Gabrielssson antar avtalet med klubben för 
kursverksamhet. 

4) Tävling  
Sektorsansvariga Catrin Englund har klarat sin domarexamination och är numera 
klar att döma bruks. 

5) Rasutveckling/MH 
Vi kommer att ha första MH i april och ett till hösten. Andra veckan i april kommer 
banan att vara uthyrd..  

6) Vilande sektorer 
Tjänstehund-, rallylydnads- och agilitysektorn är vilande i avvaktan på att någon vill 
starta upp verksamheten igen. 

7) Kök 
Sektorsansvariga lägger fram förslaget att som Tyresö BK lägga på 100 kr på 
kursavgiften som ska gå till fika för deltagarna. Denna peng går sedan in på köks 
budget. Styrelsen beslutar att vi lägger på 100 kr. Från och med 1 maj 2017 kommer 
priserna på samtliga kurser höjas med 100 kr.  

8) Stuga /område:  
Linda lyfte ett förslag från Gnesta Hem angånde en eventuell utbyggnad av 
klubbstuga. Styrelsen ställer sig i första skedet positiva, så fortsatt diskussion 
kommer att ske mellan Michael Irevång på Gnesta Hem/ Gnesta kommun och 
ordförande tillsammans med vice ordförande. 
 
Ny gräsklippare samt ny luftvärmepump kommer att beställas i veckan. Ordförande 
informerar angående vårt kontrakt gällande stugan. Nya styrelsen får ta kontakt med 
kommunen för att pröva att omförhandla kontraktet, studiefrämjandet kan vara 
behjälplig till detta i kontakt med kommunen.  

9) Medlemskommunikation 
Vi pratar om de intressen för kurser som inkommit. De som inkommit måste 
besvaras. Vi pratar även om hur vi ska kunna göra på hemsidan, en aktuella kurser 
och en intresseanmälan och eventuellt ett autosvar. Linda Madsén kollar med Marita 
Teräs. 
 
Beslut om att det på vår Facebook sida endast får skrivas om vår egen 
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brukshundsklubb eller andra brukshundsklubbar. Styrelsen uppdrar åt Catrin 
Englund att uppdatera reglerna för vår Facebook-grupp. 

10) Ekonomisk rapport 
Resultat- och balansrapport är bilagda till protokollet. 

11) Inkommande och utgående skrivelse 
- Månadsbrev från SBK 
- Verksamhetsenkät från SBK har inkommit och kommer utföras. 

12) Godkännande och justeringar av föregånde protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

13) Beslutslista  
- Styrelsen beslutar att ställa sig positivit till förslaget angående arvode till 
instruktörerna. 
- Styrelsen beslutar att rekommendera att Maria Gabrielsson antas till utbildningen 
för specialsök/preparatsök i Sala med start 18 februari 2017. 
- Styrelsen beslutar att vi lägger på 100 kr på kursavgiften för fika. Från och med 1 
maj 2017 kommer priserna på samtliga kurser därmed höjas med 100kr 
- På vår Facebook sida får det endast skrivas om vår egen brukshundsklubb eller 
andra brukshundsklubbar. Styrelsen uppdrar åt Catrin Englund att uppdatera 
reglerna på vår Facebook-grupp. 
- Styrelsen är intresserad av en utbyggnad av klubstugan och ser ett behov av att 
omförhandla det nuvarande kontraktet med Gnesta kommun. Fortsatt diskussion 
kommer att ske mellan Michael Irevång på Gnesta Hem/ Gnesta kommun och 
ordförande tillsammans med vice ordförande. 
- All kursverksamhet skall värderas likvärdigt  och därför beslutar styrelsen att timlön 
ska utgå enligt Tyresö modellen 

14) Genomgång av åtgärdslista 
Se nedan vad som återstår att göras och vad som är genomfört. 

15) Mötet avslutas 
Ordförande Thomas Lind avslutar mötet 

!
!
!
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Åtgärdslista 

1. Adressändring Cicle K. Måste göras igen pga av ny adress. Ulrika 
2. Rengöring pistoler. Jimmy 
3. Startpistolerna ska låsas in i skåp och nyckeln ska gömmas. Nyckeln ska kopieras. Eva 
4. Kolla med XL vem som får handla mer än Catrin Englund. Det bör vara Eva. Eva 
5. Medlemsutskick. Marita 
6. Nyckel till Studiefrämjandets lokal till Eva. Thomas 
7. Ansöka om förtjänsttecken. Thomas 
8. Anmälan av Maria Gabrielsson till kurs i specialsök. Marita 
9. Möte med Gnesta kommun/Gnestahem. Tomas/Eva 
10. Kursanmälan webb. Marita/Linda 
11. Uppdatera reglerna för vår Facebook-grupp. Catrin Englund 
12. Ta fram avtal instruktörer. Thomas, Linda, Ulrika !!
Klart 
1. Lansering ny webb. Marita 
2. Uppdaterar sektorsansvariga och styrelseledamöter i SBK-medlem. Marita 
3. Möte med Gnestahem. Thomas och Eva


