Protokoll Medlemsmöte Nacka Brukshundsklubb

Datum:
Tid:
Plats:

2016-06-01
kl. 18.30 – 20.00
Klubbstugan

1.

Annette välkomnade alla och öppnade mötet. Röstlängden fastställdes till 24
medlemmar.

2.

Till justerare och rösträknare valdes Åsa Edesten och Cecilia Liljeroth.

3.

Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst (mötet har lysts ut via
medlemsutskicket, i klubbstugan, på Facebook och på hemsidan mer än 30 dagar
innan mötet. Dagordningen har suttit i stugan, funnits på Facebook och hemsidan
mer än 7 dagar innan mötet).

4.

Annette Ståhl valdes till mötesordförande och Christina Rudén var styrelsens val
av sekreterare.

5.

Dagordningen fastställdes med fem övriga frågor

6.

Kassören redovisade ekonomin som är fortsatt god. Årets resultat hittills är
189 502 kr.

7.

Rapporter från Sektorerna och Nacka Hundungdom; Se Bilaga 1.

8.

Nytt format för hemsidan; Vi skulle vilja ha ett modernare format på hemsidan så
att fler kan uppdatera den enkelt, tex Wordpress. Den nya hemsidan måste också
vara kompatibel med vårt bokningssystem. Om vi inte har någon medlem som kan
häjlpa oss med detta så kan vi behöva ta in professionell hjälp. Vi beslutade att
Patrik Gunnarsson och Cecilia Liljeroth skapar en arbetsgrupp som kan agera
”kravställare” och att vi därutöver tar hjälp med en web-byrå.

9.

Information från styrelsen; Se Bilaga 1.
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10.

Övriga frågor;
i. Medlemmar och sektorer uppmanades att lägga in information om klubbens
aktiviteter på Facebook-sidan ”Vi i Skuru”.
ii. Styrelsen fick en fråga om antalet medlemmar och hur det matchas mot de
medlemsavgifter som kommer in. Antalet medlemmar räknas den 31
december, men intäkterna för medlemsavgifter bokförs löpande under året.
Det finns också olika medlemskap som har olika avgifter.
iii. Fråga om vad som gäller för att ha lös hund på klubben; Även på klubben
gäller de lagar och regler för hundhållning som gäller i kommunen i övrigt.
Klubben har också som praxis att kurser har företräde på planerna. De planer
som är bokade framgår av bokningsschemat på hemsidan. I övrigt gäller sunt
förnuft och att vi visar respekt för varandra. Särskilt för hundar som av olika
anledningar inte kan, eller bör hälsa på andra hundar.
iv. Förslag om att ha skott-träning på andra tider än måndagar kl 18.00. Vi kan
ha skott-träning på andra tider, men problemet är att vi måste visa hänsyn
till skottberörda hundar.
v. Betalning i köket kan ske med kort via IZettle. Kräver att det mobila
nätverket är på. Inger och Tina vet hur man sköter kortläsaren.

11.

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Justeras

Åsa Edesten

Cecilia Liljeroth

Annette Ståhl, ordf

Christina Rudén, sekr
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Bilaga 1. Sektorrapporter
Hundungdom
Ordförande i Nacka HU berättade om föreningens verksamhet för ungdomar mellan 6 och 26 år. De
har träffar varje tisdag. Ordnar sommarläger på Nåttarö. Man behöver inte ha egen hund utan man
får gärna komma med lånad hund. Sprid gärna information om HU!

Agility
På gång i höst:
KM 23 augusti tillsammans med Hundungdom
Blåbärscup och tunnelrace inget inplanerat datum ännu
Klass 2 tävling 15 oktober
Öppen träning

Vad vi gjort:
Klass 1 tävling 23 april drygt 200 starter
Hinderfix: Vi var cirka 10 personer den 1:a maj och höll på några timmar. Satte på linjaler på de
hindren som alltid står ute, lagade A-hinder, fixade vikten på gungan som står framme och
städade i container och gula boden.
Blåbärscup och tunnelrace den 18 maj med 26 starter i blåbärsklassen och 42 starter i
tunnelracet.
Öppna träningen på onsdagar startade i april och håller på juni ut
Två sektormöten
Agility kurser under våren:
2 grundkurser
1 fortstättningskurs
1 föreberedande tävling
3 Tävlingskurser med externa instruktörer Mija Janson och Maria Alexandersson
1 prova på
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Köket
Inget nytt. Allt funkar bra, men viktigt att alla städar efter sig i köket (tex smörgåsgrillen!)
Om det finns pengar i lådan, lägg de i ett kuvert och skriv på vad pengarna gäller och lägg kuvertet i
dörrinkastet i (inre) kansliet. Gäller främst instruktörer och sektorer.
Glöm inta att skriva upp i pärmen om ni tar sektor-fika!

Patrullhund
Deltagit i distriktets patrullhundsmöte som genomfördes på Nacka bk 2016-02-15.
Avslutat patrullhundsutbildningen i NBKs regi 2016-04-30—05-01 då 7 st ekipage certifierades och
samtliga blev godkända. Nacka BK får 1000 kr per godkänt patrullhundsekipage.
Har tillsammans med Värmdö BK hjälp till att arrangera Distriktsmästerskap för Patrullhund.

HUS
Hittills i år har vi startat 30 kurser (mot estimerade 30 under VT). Troligen kunde vi fyllt fler kurser
om vi haft fler instruktörer.
11 allmänlydnadskurser mot estimerade 8 (3 extra allmänlydnad varav ytterligare en pensionärskurs
samt en oplanerad Grundkurs då vi fått in det under “önska kurs”).
7 bruks/lydnadskurser (2 extra pga extra tryck från medlemmarna under “önska kurser”).
1 rapportkurs (som vi haft tidigare önskemål om från medlemmarna men som trots att vi bytte datu
m inte fick full).
7 agilityinriktade kurser (6 i estimat).
3 Rallylydnadsinriktade kurser (3 i estimat).
3 prova på (Där vi lyckats hålla 1 i agility).
3 uteblivna kurser i K9 nosework, instruktör fick förhinder och Corekurs som vi istället hade innan jul.
Dessutom har vi under våren haft 9 jourträningar med olika teman. Vi ser att det tema som drar mest
medlemmar är “Gå fint i koppel och hundmöten”.
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Web
Planen är att lämna över rollen som webmaster till någon annan. Då webbsidan innehåller ett
bokningssystem också så kräver det en person med erfarenhet av programmering eller att hemsidan
görs om av en professionell firma som sedan kan lämna över till någon inom klubben för förvaltning.
Vad vi gjort:
Tagit första kontakt med webbyråer för prisindikation. Presenterat för styrelsen och det ska sedan
dras på medlemsmötet i juni.

Lydnad & Bruks
Medlemmar i sektorn: Sofia Cele (sammankallande), Gunilla Stahre (även DTÄS), Nina Nilsson, Bert
Holmberg, LindaLovisa Fernqvist, Christina Rudén, Annette Ståhl.
På förslag: Anders Meisner
Årets tävlingar:
Datum

Tävling

Kommentar

2016-01-30 Lydnadstävling klass 1-2
2016-05-28 Lydnad klass 1-Elit

Även KM

2016-09-11 Spår Lägre klass
2016-10-02 Spår Appellklass
2016-10-02 Sök Appellklass
2016-11-12 Lydnadstävling klass 1-Elit Nacka CUP

På gång:
 I september har vi brukstävlingar i spår, lägre och appell samt sök appell och 12/11 är det Nacka
Cup.
 Vi försöker löpande att vara aktiva och uppdatera både på hemsidan och på facebook om våra
aktiviteter.
 Remiss inför nya lydnadsregler, finns en facebookgrupp. Vi kommer också följa detta gentemot
medlemmarna.
Vad vi gjort:






Ridhustävlingar 30 januari, klass 1 & 2.
Skotträningar (pågår t o m 13 juni)
Under våren har sektorn haft öppna träningar och träningstävlingar i lydnad och bruks.
Funktionärsfest 28/5 tillsammans med agility- och rallysektorn
28/5 Lydnadstävlingar alla klasser + DM elit + KM
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 En medlem har slutat i sektorn, Caroline Valentin.
 Materialinventering, beställt ny stege och lite övrigt material samt fått nya hinderbrädor.

Övrigt:
 De inplanerade sektormötena under året behandlar främst närmast påföljande tävling, men vi har

även planeringsmöten för verksamheten utanför tävling.
 Spårläggargruppen som sattes ihop under 2015 fortsätter arbeta med att strukturera upp arbetet
spårläggning och utbilda spårläggare.
 I dagsläget är vi 7 medlemmar i sektorn. Med hänsyn till att vi har ett stort antal olika aktiviteter
kommer vi att försöka ta in 1 ny person.
 2 SM ekipage i lydnad.
Det vi valt att satsa på under 2016 år är:




Genom att synas och uppmuntra klubbmedlemmar att träna, tävla och vara så hoppas vi att
locka nya medlemmar att känna sig välkomna och vara delaktiga i klubben.
Vi har genomfört hittills planerade tävlingar. I övrigt hänvisas till vad som är på gång och vad
vi har genomfört.
Vi vill också uppmuntra bruksekipage och har genomfört särskild träningstävling för dessa,
något vi vill fortsätta med.

Frågor till styrelsen:
Vi har ett fortsatt behov att utbilda tävlingssekreterare. Helene Valentin är intresserad och håller på
att lära sig SBK-tävling, men behöver gå utbildning när detta erbjuds.

Rallylydnadssektorn
Medlemmar: Åsa Lundbergh, Miriam Helleday, Tina MacLean,
Lycia Boklund, Cattis Sandin

På gång:
Rallyjour
2016-08-25 Info/utbildning om nya regler och moment fr 2017-01-01.
Inomhusträning två grupper oktober-mars 16/17 onsdagar i Ältahallen.
Utveckla ”rallymorrötter” i den tänkta pris och stipendiekommité för klubben.
Ev inköp av hopphinder, ny modell, tillsammans med lydnads/bruks.
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Vad vi gjort:
Rallyjour vid tre tillfällen.
Officiell tävling dubbla starter i mästarklass 2016-04-16.
KM i samarbete med Värmdö BK, 2016-05-21, fyra tävlingar i en. Förutom klubbmästare i respektive
klubb så var det lagtävling med tre ekipage i varje lag samt klubbkampen, Nacka BK mot Värmdö BK
35 ekipage kom till start. Varav 24 var från Nacka BK.
Klubbmästare Nacka BK Susanne Mickelsson och Elliot.
Klubbmästare Värmdö BK Elina Bertne och Epic.
Lagvinnare Team Go Hape, Susanne Mickelsson och Elliot, Susanne Persson och Buz, Cattis Sandin
och Kiwi.
Vinnare i klubbkampen Nacka BK
Kompletterat med 10 st skylthållare.
Deltagit i funkisfestkommité och ordnat funkisfest.
Deltagit på städdagen.
Deltagit i sponsorkommit.tén.
Deltagit på distriktsmöte.

RUS
BPH är planerat 4 stycken under året (2 på våren och 2 på hösten, och det är max vad vi klarar av).
MH har vi haft i april. Planeras ett i juni och två i höst.

Styrelsen inklusive Mark och Stuga
Tömningsröret har varit sönder, men har lagats.
Städningsdagarna gick bra, och vi fick mycket gjort. Tack till de som hjälpte till!
Vi håller på att se över belysningen på planer och parkering tillsammans med Boo Energi.
Annette har skrivit (igen) till kommunen om möjligheten att ha en inomhuslokal. Frågan bereds på
kommunen. Fritidsnämnden ska också besikta plåtskjulet.
Kommunen vill bjuda in till en work shop om hundägarfrågor och det är vi mycket positiva till.
Vi har inte fått in någon bättre offert på gräsklippningen, men välkomnar anbud. Den som vill klippa
gräset måste ha egen klippare.
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