
Hallsbergs Brukshundsklubb  Medlemsmöte 2022-08-31 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande, Maj-Britt Jonsson förklarade mötet öppnat.  

§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes.  

§ 3 Val av sekreterare till mötet 
Katrin Harmander valdes till sekreterare för mötet.  

§ 4 Val av protokolljusterare  
Carolin Jonsson valdes till justerare av protokollet.  

§ 5 Ekonomisk rapport 
från föregående styrelsemöte 
Kassören redovisade kontosaldon:  

Swishkonto 181 977,50kr 
Företagskonto 13 784kr 
Investerings konto 300 000kr  

§ 6 Rapport från styrelsen 

- Belöningssystem  
Ett belöningssystem är insatt, medlemmar kan inkomma med frågor och synpunkter till 
Ordförande, Maj-Britt Jonsson eller Viceordförande Mia Svantesson  
Uppdatering av systemets instruktioner pågår och kommer utvecklas efterhand.  
 
De som sitter i Sektorer får 25% rabatt på en kurs per år.  
Sitter man i fler sektioner från man lägga ihop sina 25%.  
Tex. sitter man i två sektorer har man 50%.  
 

- Lägret 2022 
Åres läger blev inställt pga. för få deltagare. 
 
Ordförande efterlyste förslag och synpunkter inför nästkommande års läger.  
Medlemmar får inkomma med förslag till ordförande via mejl:  ordforande@hallsbergsbk.se 
 
Förslag som kom upp på mötet var: 
- Skicka ut info om datum och tidpunkt ännu tidigare.  
 

- Kurs avslut 
Styrelsen har beslutat att instruktörerna får bjuda kursdeltagare på fika exempelvis 
smörgåstårta, tårta eller annan fika varje kursavslut i sina kurser. Konto är öppnat på PeWe´s 
konditori av Trivsel. Beställning därifrån görs via trivsel. 

- Öppenträningar 
Sommarens upplägg på av öppenträningar har varit bra.  
 
 
 



 
Beslut   
Det är upp till klubbvärden hur aktiv som klubbvärd man vara. Hittar man på en aktivitet som 
man aviserar före tillfället på anslagstavlan får man 2 timmar i hallen. I annat fall får 1 timme 
i hallen. 
 

§ 7 Rapport från sektorer 
Utbildning,  
Böcker är beställda till instruktörernas bibliotek.  
Kalendern är full med kurser i höst.  
 
Trivsel; Konto på PW  
Glass säsongen är slut.  

Byta namn på mejlen från köket till trivsel.  
 
FARN 

KM 17/9 i rally och Agility  

Kurs i Rally önskas; instruktör Anna Larsson är som förslag.  

8/10 KM Nosework 

Temakvällar för hoopers under hösten.  

Stugfogdarna 
Stugfogdarna har utfört följande småjobb:  

Lagat grinden,  
Målat dörren 
robotklipparen är fixat 

Bänkar är lagade och lås på frysskåpen är uppsatta 
Handikapp ramp är köpt, bidrag är sökt från kommunen.  
 
Container kommer köpas och komma på plats innan vintern och ska stå bredvid befintlig container 
mot grinden till klubben.  

Fixardag på klubben 16/10 på klubben och i hundspåret.  
Hundslingan: gömslen i sökskogen,  
Klubben; röjning runt apellplanen, plocka in material inför vintern, städa och fixa inne.    

Tävling  
4/9 tävling Lydnad kl 1, 8 anmälningar totalt. 
25/9 Bruksprov spår AKL, LKL  
15/10 KM i Lydnad och Brukslydnad.  
 

§ 8 Nya frågor, för beslut 

Träningsgrupper och träningstider för hösten och vintern.  
Två förslag har tagits fram som ska röstats om.  



Se bilaga 
Beslut Förslag 2 beslutades enhälligt from 1/10. 

Utvärdering efter vintern.  

Klubbvärdar lägger Kerstin Malm upp på hemsidan, så man kan anmäla sig.  

 

§ 9 Övriga frågor, för diskussion 

- Bygga en hundaktiveringsbana? 
 
Medlemmar har lämnat  
Byggas parallellt med hundrastslingan  
Grupp för projektering ska tillsättas.  
 

- Årets hund, utmärkelser som ej blivit uppmärksammade.  
Förslag från en medlem: Att man lägger ihop poäng för år 2021 och 2022. Frågan skickas 
vidare till tävlingssektorn och om de bifaller så kan beslut tas nästa medlemsmöte i 
december.  
 
 
Ordförande, Maj-Britt Jonsson  Mötes sekreterare, Katrin Harmander  

  

 
_________________________                                    _____________________________ 
 
 
 
Justerare, Caroline Jonsson 
 
 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 

Öppen träning 
 

From 1 oktober 2022 

Träningsgrupp Jämna veckor Ojämna veckor 
Onsdagar kl. 17.00 -19.00  Lydnad  Rallylydnad 
Onsdagar kl. 19.00 – 21.00 Rallylydnad Lydnad 
Söndagar kl. 10.00 – 14.00 Sök; Hundspåret Sök; Hundspåret 
Söndagar kl. 15.00 – 17.00 Hoopers Ungdomsgrupp 
Söndagar kl. 17.00 – 19.00 Freesstyle Specialsök 
Söndagar kl. 19.00 – 21.00 Nosework Agility 

 

 
 


