
        PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
       Norra Gotlands Brukshundklubb 2019-05-29 
 
Närvarande: Ebba Pettersson, Camilla Pettersson, BrittMari Ljunggren, Katarina Nilsson, Karin 
Lannestedt, Ingrid Wahlén och Gunnar Holm. 
Anmält förhinder: Sandra Legfelt. 
 

MÖTETS ÖPPNANDE 1 § 
Ebba hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
VAL AV JUSTERARE 2 § 
Gunnar föreslogs och valdes. 
 
GENOMGÅNG AV DAGORDNING 3 § 
Dagordning godkändes. 
 
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 4 § 
Föregående protokoll 2019-04-02 godkändes och lades till handlingarna.  
 
EKONOMI RAPPORT 5 § 
Totala tillgångar är 105 301,25. För övrig upplysning se bilaga 1.  
 
RAPPORTER 6 § 
a) Rallylydnad och Nosework 

Nosework-träning en gång i veckan.  
b) Tävlingssektorn 

Camilla informerade om att hon startar upp ny kurs i Rallylydnad med 7 st deltagare.  
Camilla har beställt nya skylthållare. Lydnadstävling 14 april, deltagare i tre klasser. Spårtävling 19 maj där blev 2 
deltagare godkända. Träningsledarbevis ska tas med träning. En ledare ska alltid ha bevis med. Klubbarna ska ordna 
med bevisen själva. Camilla ordnar med träningsledarbevisen. 

c)  Utbildningssektorn 
4 st deltagare i allmänlydnadskursen saknar allmänlydnadspass grundkursen slutar i morgon.  

d)   Avel och hälsa 
Ingen rapport 

f)   Tjänstehund 
  Patrullhunds DM var i maj. Spåret och patrullstigen gick i Stenkyrka. Lydnadstävlingen var på Visby brukshundklubb. 

g) Hemsida 
 

h) Skrivelser 
Inkomna skrivelser.  

             22-april (1922) Anna F Forskningsstuderande enkät ang MH 
 23-april (1923) Tävlingskreditnota 737354 
 24-april (1924) SBK info nr 3 2019 

  25-april (1925) Svenska Brukshundsklubbens revisionsberättelse inför kongressen 
             25-april (1926) Svenska Brukshundsklubbens revisionsberättelse inför kongressen med rätt länk 
               3-maj (1927) Avräkning 239382 

                3-maj (1928) Avräkningsunderlag 2019-04-30 
               7-maj (1929) Ang Slite folder och anslagstavla 

                7-maj (1930) Svenska Brukshundklubben lanserar digitalt medlemsformulär 
              15-maj (1931) Stambokföringsavgifter 

   15-maj (1932) Svenska brukshundklubben Faktura 504552 
 24-maj (1933) Tävlingskreditnota 737974 

              29-maj (1934) SBK-info nr 4 2019 
              29-maj (1935) Ebba har fått brev med information från Slite intresseförening 

     
 
RAPPORT FRÅN DISTRIKTSMÖTET   7 § 
Camilla rapporterade från distriktsmötet. Ekonomi ca 50 000 kr. Hemsidan skulle förbättras. 
Beskrivare ska beskriva 50 hundar per år för att behålla sin auktoritet. På Gotland finns tre beskrivare. 
Tävlingsledarutbildning i lydnad och det är Urban som håller i utbildningen. Instruktörskurs pågår nu. 
Under vårens Appelltävling blev två uppflyttade. UHP den 28 maj blev alla 5 ekipage godkända.  
19 september är nästa möte i Visby.  
 
 



AKTIVITETSDAGEN   8 § 
Camilla klipper gräsmattan på fredag innan aktivitetsdagen. Efterrätt kladdkaka med grädde. Ebba tar 
hem dryck såsom cider, lättöl och vatten.  
KLÄDER   9 § 
Beslut angående tryck och beställning av kläder skjuts till nästa styrelsemöte i augusti. 
 
HLR-DAG  10 § 
Vi pratar med Linda på lördag.  
 
AGILITY  11 § 
Camilla pratar med Malin angående en prova på Agility helg. 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 12 § 
Tävlingar 2020. Styrelsen föreslår en lydnadtävling och spårtävling lägre på våren.  
På hösten föreslår vi en appelltävling på hösten.  
Öppethus lockar allt färre deltagare. Ett par förslag är att exempelvis ha olika teman och att korta ner 
antalet dagar med Öppethus. Tema kan man ha exempelvis en gång i månaden.  
 
NÄSTA MÖTE 13 § 
Nästa styrelsemöte måndag den 5 augusti klockan 18:30.  
 
MÖTETS AVSLUTANDE 14 § 
Vi tackar Karin som fixat med kaffe och god tårta. Ebba tackar för ikväll. Mötet avslutas!  
 
Vid protokollet 
 
                          Ebba Pettersson   Katarina Nilsson 
        /ordförande/   /sekreterare/ 
 
    

Gunnar Holm 
/Justerare/ 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



  
  
 


