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Styrelsemöte nr 8 

Beslutande:  Ulrika Holmberg, ordförande 
  Eva Björk, vice ordförande 

  Marita Teräs, sekreterare  
  Annika Woxberg Blick, Kassör 
  Hans Alfredsson, ledamot  

Sara Hjälm, ledamot 
  Linda Madsen, suppleant 
  Cecilia Trehn, suppleant 
       

Övriga närvarande: -  

Frånvarande: Helen Magnusson, ledamot  
   

1) Mötets öppnande  
Ordförande Ulrika hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning  
Dagordningen godkändes. 

3) Godkännande av rapporter från sektorer 

Följande rapporter har lämnats in av ansvariga för sektorerna: 

a) Hundägarutbildning (HUS), Linda Madsen  
Agilitykursen genomförd och gick med plus. Marita ska försöka se om någon i 
gruppen kan åta sig att samordna en agilitysektor. Vi ska köpa två paket 
agilitypinnar, vilket kostar mindre än 600 kr. Förslaget är att halva kursen går på 
utbildning och halva på tävling, eftersom pinnarna kan användas brett i 
verksamheten. Marita tar fram kostnad för att köpa in ny tunnel och 
sandsäckar.  
 
Hus skickade två stycken på mingel träff i Flen för TS o HUS ansvariga den 
10/10:  
Deltog gjorde HUS från Nynäshamn, Flen, Strängnäs, Katrineholm och GTBK. 
Hoppas jag inte missade någon nu. 1. Birgitta kollade hur klubbarna hade det 
med antal utbildade instruktörer, aktiva instruktörer samt kurser (endast kurser 
inom ramen för SBK " ansvar"). Konstaterades att antal kurser som erbjuds inom 
Bruks verkar på nedgång. 
2. Ersättning till instruktörer diskusterades. Fråga är het bland klubbarna och   
Katrineholm har använt sig av avtalsinstruktör/er. Har nu börjat arvodera sina 
instruktörer, vilket upplevs positivt. Studiefrämjandet tar arbetsgivaransvaret.  
När HUS vet vilka kurser vilken instruktör ska ha, skrivs ett avtal mellan klubben 
och instruktören på ersättningen. Avtalet skickas sedan till Studiefrämjandet. 
Kostnad - Instruktören får 114 kr per studietimme + 31,42 % sociala avgifter. 
Som kostnadsersättning betalas även milersättning egen bil med skattefritt 
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belopp som f n är 18:50.  Sociala avgifter och prel skatt (schablon 30% om inte 
annat visas) redovisar Studiefrämjandet till Skatteverket.  Intäkten - Kurspriset 
är 150 kr per studietimme x antal deltagare.  Inga egna företagare på klubben, 
varför diskussionen med moms är inte aktuell  i dagsläget. 
3. Behov av utbildning av instruktörer på klubbarna. Kort genomgång om 
upplägget för utbildningsmodellen från SBK centralt. Birgitta bad HUS att 
inventera behovet av instruktörsutbildning  på klubbarna. Pris för t ex en 
allmänlydnadsinstruktör är - Grundmodul 800 kr och Allmänlydnadsdelen  2 000 
kr.  Vidare diskuterades användningen av allmänlydnadspasset. Fördelen med AP 
är att hundägaren "känner igen" sig i kursupplägg och kan få kvitto på sin 
utveckling, oavsett om hen flyttar till annan klubb. Anki nämnde att SBK 
Centralt har tagit fram ett nytt "körkort" istället för det gamla. Introducerade 
på Solvalladagarna. Kan användas av klubbarna för t ex Öppet Hus eller bara 
vissa moment under kurser för att undvika "dötid" när instruktören är upptagen 
med ett ekipage i taget. 
4. SBK Lärare -  I distriktet råder lärarbrist. Tidigare fanns 25 lärare, men efter 
den nya utbildningsmodellen i grundmodul och specialinriktning så har distriktet 
bara 4 aktiva lärare (Birgitta, Ingrid Tapper och makarna Blixt).  Positivt är att 
distriktet nu har anmält 2 personer till lärarutbildningens grundmodul som 
startar i november 2017.  SBK centralt ansvarar för utbildningen och kostnaden 
för grundmodulen ligger på ca 18 000 kr. 
5. Frågan om problemekipage på gruppkurs togs upp.  Klubbarna bör ha en plan 
för att hantera sådana situationer, så att ägarna inte går hem och säger att dem 
inte fick någon hjälp på klubben.  Birgitta berättade att det finns tre personer i 
distriktet som kan stötta, varav Birgitta är en. Men dessa tre personer utbildade 
sig för länge sedan. Därför rekommenderade Birgitta att intresserade ska gå 
SBK's nya utbildning till SBK "problemhundsinstruktör".   I dagsläget okänt när 
den införs/lanseras.  
6. Privatträning – Flera klubbar erbjuder privatträning.  Ersättningsmodellen 
olika.  Nynäshamn tar 300 kr per hel timme. 150 kr går till klubben och 150 till 
instruktören. Flen tar 200 kr per timme och hela summan till klubben.  
7. Utbildningspolicy   - Birgitta delade ut underlaget från SBK om 
utbildningspolicy. Vill göra oss uppmärksamma på att det är bra om varje klubb 
lokalt har sin policy. Ytterst ansvarvig är styrelsen för klubbens 
utbildningspolicy. Med tanke på diskussionen om problemekipage framgår det i 
utdelat underlag hur klubben bör förhålla sig i dessa situationer. 

Hus möte 15/11 19.00 för att diskutera vårens kursverksamhet  
 
b) Tävling (TS)  
Det bli tävlingskurs i bruks under våren. HUS ska få intäkterna för hallhyran om 
600 kr per ekipage. Eftersom vi det nu kommer att vara kurs och medlemsträning 
samtidigt, så vi ska erbjuda de som vill köpa kort möjlighet att träna vid andra 
tillfällen. Styrelsen är inte nöjda med att medlemsträning och kurs kolliderar. Vi 
bokar därför in 7 extra timmar, då inga kurser får förekomma.Det måste gå ut 
information när det är kurs samtidigt. 
 
Cecilia rapporterar från distriktsmötet för TS och HUS: 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- Mycket inaktuella uppgifter. Förslag om formulär på distriktets webb. Vi föredrar 
om vi satsar på att uppdatera alla uppgifter i SBKmedlemonline. Beslut om att 
frågan ska lyftas på nästa medlemsmöte i distriktet.  
- Återbetalning av avgift. Läkarintyg krävs om föraren är sjuk och det inte finns 
reservlista. 
- Uppdatera bästa tävlingsklubb med alla grenar. 
- Tävlingsledare i nosework blir man efter prov. Intyg fås från SNWK. 
- Diskussion om att integrera tävling och utbildning mer. 
 
c) Nosework (NW), Maria Gabrielsson  
Både Maria Gabrielsson och Anki Lindholm är godkända som instruktörer i 
specialsök. Maria kommer att ha en kurs och Anki kommer att ha en annan. Krav 
att var allmänlydnadsinstruktör för att få gå. Våra instruktörer får gå gratis. Vi 
som klubb kommer att sälja platser till distriktet. Ankis kursavgifter kommer 
Stockholm södra kunna fakturera oss för. 

Det vi har beställt från hundgubbe har kommit och kommer att komma väl till 
användning vid våra kommande utbildningar på klubben. 
 
Kartongen med böckerna har kommit så bara att fakturerat Studiefrämjandet. 
 
Tävlingen den 26/10 15.00 kommer att ha 12 deltagare, många från klubben och 
Kristina Strömberg är TL. Domare ät Thomas Lind och Pernilla Rask. Vi behöver 
hjälp med köket.  
Tävlingen den 23/11 18.00 är Catrin TL för.  
 
Har tänkt att ha träningsgruppsträning för de som tävlar, ej nybörjare, varje lördag 
10.00 men inte om vädret är uruselt då man även vill kunna tärna utomhus. Karens 
råder med tanke på tävlingen den 26/10 men vi har öppen träning på lördag så det 
är kontroll på träningarna. 
Thomas har ett förslag att man tar de burkar som vi har till plattformen och 
banorna och märker några av dessa så inte alla används till olika preparat så att 
varje burk får sin märkning och övriga burkar lägger vi inte själva måldofter i utan 
bara ev störningsdofter. Det betyder inte att vi slutar diska så varje person som kör 
på plattform eller bana måste diska efter sig. Vi måste bli lite noga nu då allt fler 
tränar. 
 
d) Köket, Helen Magnusson  
Inget att rapportera. Ulrika jobbar med att försöka få några nya som tar ansvar för 
vårt kök.  

e) Stuga och område, Eva Björk 
Medlemsmötet har beslut om att sätta upp viltstängsel. Ambitionen är att få upp 
det innan vintern.  

4) Godkännande av ekonomisk rapport  
Vår kassör Annika informerar om att klubbens ekonomi Inte förändrats särskilt 
mycket sedan förra mötet. Ekonomisk rapport bifogas.  
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5) Inkommande skrivelser  
- Utskick från valberedningen. Beslut om att vi svarar att distriktet får svara för vår 
räkning.  
- Bokningsrutiner telefonkonferens 
- Inbjudan teori skyddslicens  

6) Utgående skrivelser  
- Inga utgående skrivelser 

7) Godkännande och justering av föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

8) Genomgång beslut 
• Agiltypinnar ska köpas in till en kostnad av ca 600 kr. 
• Kostnadsförslag för att köpa ny tunnel och sandsäckar ska tas fram. 
• Nya tillfällen för inomhusträning bokas in motsvarande 7 timmar pga av 

kurs olyckligtvis bokas in samtidigt som inomhusträningen för medlemmar. 
• 600 kr per deltagare i brukskursen ska föras över till HUS för att täcka 

kostnaderna för hallhyran.  

9) Övriga frågor  
Utvecklingsprojektet ska ha möte om 100-års jubileet. Idag 170 medlemmar, men 
stora utflöden tyvärr. Hoodies har kommit.  
MH-banan kommer att hyras ut till Angelica Klavebäck. Påminn inför nästa 
styrelsemöte att sektorsansvariga bör använda reply all för att svara så att 
rapporten går ut till hela styrelsen. 

10) Mötet avslutas 
Ordförande Ulrika avslutar mötet 
 
 
 

Åtgärdslista – utestående punkter 

1. Möte med Gnesta kommun/Gnestahem. Eva 

2. Uppdatera adressen som är kopplad till organisationsnumret inkl adressändring Circle 
K. Ulrika 

3. Test av simplesignup.se för kursanmälningar. Annika & Marita 

4. Inköp och samordning så att elstängsel på övre plan kommer upp. Eva/Cecilia 

5. Utvecklingsprojektsmöte för att planera jubileumsaktiviteter. Hans 

6. Inköp agilitypinnar. Marita 

7. Kostnadsförslag inköp ny tunnel och sandsäckar. Marita 

8. Bokning fler tider för inomhusträning. Cecilia 

9. Hitta ny ansvarig för kök. Ulrika

http://simplesignup.se

